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1. Introdução
A Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) é uma organização não-governamental
dedicada à prestação de serviços de saúde e apoio social desde a sua fundação, em 1500.
Atualmente os serviços prestados inscrevem-se nos âmbitos da infância e juventude, da anciania
e da saúde (Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção).
Simultaneamente, a SCMS apoia indivíduos e famílias em geral, designadamente os que se
encontram em situação de pobreza e/ou exclusão social, através da equipa de
acompanhamento de beneficiários de Rendimento Social de Inserção e do Centro de
Acolhimento e Atendimento Social.
Neste âmbito (Família e Comunidade) é disponibilizado um conjunto de serviços
complementares: Cantina Social, Banco de Roupas, Serviço de Balneário Social, Banco de Ajudas
Técnicas/Produtos de Apoio, Banco de Equipamentos Domésticos e Ginásio Social. É também de
referir a Oficina de Encadernação, aberta à Comunidade em geral, e a Universidade de Terceira
Idade de Santarém, cuja gestão é partilhada com a Autarquia e a União de Freguesias da Cidade
de Santarém.
A SCMS é considerada uma das principais entidades empregadoras do Concelho: 254
trabalhadores e cerca de 60 voluntários que contribuem diariamente para a prossecução da sua
visão e missão.
É objetivo da SCMS manter o processo e aprendizagem e partilhá-lo com os membros da
comunidade, outros prestadores de serviços e/ou entidades, no sentido de dotá-los de (novos)
conhecimentos e competências que possam contribuir positivamente para a segurança, bemestar e qualidade de vida da comunidade de Santarém.
O Plano de Atividades para o ano de 2016, é uma forma de divulgação e calendarização das
atividades previstas a desenvolver. O Plano de Atividades é um documento marcadamente
estratégico, reconhece-se a importância da discussão e definição participativa das atividades
que operacionalizarão as estratégicas já consensualizadas. Todas as atividades e dinâmicas serão
avaliadas e alvo de reflexão posteriormente com a realização do relatório de atividades.
A execução deste plano de atividades depende da monitorização cuidada das atividades e
resultados alcançados, de forma a seguir o planeado.
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2. Planeamento Estratégico
Orientação Estratégica
Desenvolvida de acordo com as Catorze Obras de Misericórdia:
 Sete Obras Espirituais – Ensinar os simples; Dar bom conselho a quem o pede; Castigar
com caridade os que erram; Consolar os tristes desconsolados; Perdoar a quem errou;
Sofrer as injúrias com paciência; Rogar a Deus pelos vivos e defuntos;
 Sete Obras Corporais – Remir os Cativos; Visitar os presos; Curar os enfermos; Cobrir os
nus; Dar de comer aos famintos; Dar pousada aos peregrinos e pobres; Enterrar os mortos.
Missão
Agir concertada e integradamente na comunidade que a envolve, melhorando as condições de
vida da sua população, prestando, criando e desenvolvendo serviços nas áreas social e da saúde
adequados às necessidades das pessoas/indivíduos e promovendo a solidariedade, a qualidade
de vida e a dignidade humana.
Visão
Ser uma instituição de referência pela qualidade nas áreas social e da saúde a nível local,
nacional e transnacional.
Valores
Os Valores institucionais que regem a atividade desenvolvida pela SCMS são:
 Justiça;
 Ética;
 Solidariedade;
 Equidade;
 Qualidade.
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Análise SWOT

Ambiente Interno

Forças

Fraquezas



Diversidade dos perfis profissionais



Diversidade de serviços/recursos



Valorização da experiência e aposta na
inovação (visão estratégica ao nível da
operacionalização de serviços)

 Flexibilidade na resposta às necessidades dos



(des)motivação dos trabalhadores



(in)eficácia dos meios de comunicação



(não) fomento de relações com parceiros,
fornecedores e/ou doadores (reconhecimento)

 (não investimento na) fidelização e envolvimento
de stakeholders

públicos-alvo

Oportunidades

Ameaças

Ambiente Externo



congéneres em processo de



Localização geográfica



Possibilidades de parceria (beneficio para
clientes, colaboradores e /ou associados)



Concorrência (sobretudo privados e organizações

crescimento/desenvolvimento)


Dificuldade de diversificação de fontes de
financiamento e dependência das prestações

Valorização da inovação e apoios ao

estatais (sustentabilidade)

desenvolvimento de negócios sociais

 Certificação de qualidade dos serviços
prestados



(poucas) oportunidades para melhoria de
infraestruturas

 (risco de) imagem institucional desalinhada da
sua Missão, valores e objetivos

Eixos Estratégicos
 Qualidade e Melhoria Continua;
 Recursos Humanos;
 Clientes/Utentes e Demais Intervenientes;
 Sustentabilidade Financeira.

E01 – Qualidade e Melhoria Continua
 Implementar o sistema de qualidade;
 Implementar as medidas de autoproteção e os planos de segurança;
 Fomentar as relações com parceiros, fornecedores e outros doadores;
 Investir na fidelização e envolvimento dos stakeholders;
 Melhorar os canais de comunicação internos e externos.
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E02 – Recursos Humanos

 Garantir uma gestão de pessoas orientada para o compromisso institucional,
desenvolvimento de competências e reconhecimento de desempenho.

E03 – Clientes/Utentes e Demais Intervenientes

 Assegurar os direitos, liberdades e garantias da Pessoa Humana;
 Promover e adequar respostas às necessidades e expetativas da Comunidade;
 Promover e valorizar o trabalho em equipa e em parceria, incentivando a participação de
todos os envolvidos.

E04 - Sustentabilidade Financeira

 Garantir o cumprimento das normas éticas e da Economia Social, assegurando a
transparência, orientação para os resultados e a sustentabilidade.
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Referencial EQUASS ASSURANCE - European Quality Assurance for Social Services
O Sistema de Gestão da Qualidade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é orientado por
10 princípios da qualidade, sendo cada princípio trabalho por dimensões, enunciados no
referencial EQUASS (European Quality Assurance for Social Services):
Princípios da Qualidade
Liderança

Recursos Humanos

Direitos
Ética
Parcerias
Participação
Abordagem centrada nos
clientes (utentes/pessoas
servidas/utilizadores)
Abrangência

Dimensões





Missão, Visão e Política da Qualidade
Comunicação
Planeamento Anual
Contributo para a sociedade

 Gestão de Recursos Humanos
 Qualificação e desenvolvimento dos RH
 Envolvimento dos colaboradores
 Direitos e deveres
 Autodeterminação
 Política de Ética
 Papéis e responsabilidades
 Parcerias na prestação de serviços
 Envolvimento dos clientes (utentes/ pessoas servidas/utilizadores)
 Empowerment dos clientes (utentes/ pessoas servidas/utilizadores)
 Identificação das necessidades e expetativas dos clientes
 Planeamento individual
 Processo de prestação de serviços
 Continuidade da prestação de serviços
 Abordagem holística

Orientação para os
Resultados

 Medição dos resultados
 Avaliação dos resultados
 Comunicação dos resultados

Melhoria Contínua

 Ciclo de melhoria contínua
 Inovação
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3. Áreas de Intervenção
3.1. Equipa da Qualidade
Caraterização da Equipa da Qualidade
De acordo com o compromisso para a Certificação da Qualidade EQUASS proposto pela União
das Misericórdias Portuguesas, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém iniciou o processo de
preparação para certificação em 2013 com a colaboração da empresa de consultadoria Sinase.
A crescente relevância da Certificação da Qualidade pelo Referencial EQUASS levou a que no dia
10 de Abril de 2015 a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém nomeasse
uma Equipa da Qualidade constituída por três profissionais da Instituição.
3.2. Área da Infância e Juventude
3.2.1. Creche “Os Amiguinhos”
Caraterização da Resposta Social
A creche “Os Amiguinhos” é uma resposta social na área da Infância da Santa Casa da
Misericórdia de Santarém, é um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o
apoio à família e à criança, destinado a acolher crianças até aos três anos de idade, durante o
período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades
parentais.
Esta resposta social tem como objetivos:
a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
b) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o
processo evolutivo da criança;
c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades
específicas da criança;
d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de
risco, assegurando o encaminhamento mais adequado:
e) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de
segurança física e afetiva;
f)

Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

Horário e Dinâmica de Funcionamento
A Creche tem um horário de funcionamento de 11h15m diárias, das 7h45min. às 19h.
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Equipa de Trabalho
Na equipa de Creche existem três Educadoras de infância, uma Técnica Auxiliar de Serviço Social
Principal e uma Perfeito Principal a desempenharem ambas funções de Ajudantes de Ação
Educativa e três Ajudantes de Ação Educativa II, a reestruturar em 2016 conforme orientações
legais.
Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas
A creche “Os Amiguinhos” tem condições para prestar os seguintes serviços:
a) Cuidados adequados à satisfação das necessidades das crianças;
b) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança,
sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica (Almoço e Lanche);
c) Cuidados de higiene pessoal;
d) Atendimento individualizado, de acordo com as necessidades e competências das
crianças;
e) Atividades pedagógicas e lúdicas, em função da idade e necessidades especificas das
crianças;
f)

Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da creche e
desenvolvimento da criança;

A creche “Os Amiguinhos” pode, ainda, assegurar outros serviços, designadamente:
a) Atividades e saídas ao exterior;
b) Atividades de animação;
c) Atividades no âmbito da motricidade;
d) Atividades de Expressão Plástica, Dramática, Motora e Musical;
e) Desenvolvimento de outras atividades em conjunto com outros serviços e respostas
sociais/valências da SCMS.

Capacidade Total da Resposta do Serviço e Capacidade Média
A creche “Os Amiguinhos” tem capacidade para 55 clientes/utentes, e o número de
clientes/utentes abrangidos pelo Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e Segurança
Social encontra-se afixado.
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Atualmente a Creche tem a frequência de 52 crianças, com Acordo de Cooperação para 49
crianças.
Até à data encontram-se em lista de espera 28 crianças.
Análise SWOT





Interno














Externo







Forças
Instalações adequadas;
Segurança das instalações;
Horário de funcionamento adequado às
necessidades das famílias;
Reuniões semanais da equipa técnica;
Reuniões mensais equipa de trabalho;
Reuniões trimestrais aos Encarregados de Educação;
Atendimento semanal da Coordenadora Pedagógica
aos Encarregados de Educação;
Atendimento semanal aos Encarregados de
Educação pelas Educadoras de Sala;
Funcionamento das Respostas Sociais durante todo
o ano, encerrando apenas uma semana no final do
ano letivo para manutenção;
Ações de sensibilização para pais e famílias;
Atividades, convívios e festividades com a
participação e envolvimento das famílias;
Implementação do modelo High-Scope;
Divulgação das atividades desenvolvidas no boletim
informativo da SCMS;
Implementação de processos segundo as normas de
Certificação da Qualidade.
Oportunidades
Parcerias e contatos com as Instituições e Serviços
da comunidade;
Acordo de Cooperação com a segurança Social;
Participação das Famílias no processo educativo das
crianças;
Participação / envolvimento de voluntários;
Parceria e colaboração como Educadoras
Cooperantes com Instituições da Área de Educação

Fraquezas

 Falta de um espaço coberto
adequado para a comemoração
das datas festivas das crianças;
 Falta de material de exterior;
 Divulgação deficitária da Resposta
Sociai para o exterior;
 Inexistência de um blog para
informações / divulgações dos
projetos e atividades
 Atrasos e falta de pagamento das
mensalidades;
 Falta de pessoal de Serviços Gerais.

Ameaças


Abertura de outros estabelecimentos
de ensino;



Concorrência de outras Instituições;



Degradação das condições
socioeconómicas das famílias.

3.2.2. Estabelecimento de Educação Pré-escolar “Os Amiguinhos”
Caraterização da Resposta Social
O Pré-Escolar “Os Amiguinhos” é uma resposta social na área da infância da SCMS, a educação
pré-escolar é a primeira etapa da educação ao longo da vida, sendo complementar da ação
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educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação
e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade
como ser autónomo, livre e solidário.
O pré-escolar “Os Amiguinhos” tem condições para prestar os seguintes serviços:
a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de
vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade
das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da
sociedade;
c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem;
d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas
características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens
significativas e diversificadas;
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas
como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do
mundo;
f)

Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente
no âmbito da saúde individual e coletiva;
h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a
melhor orientação e encaminhamento da criança;
i)

Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a comunidade.

Horário e Dinâmica de Funcionamento
O pré-escolar tem um horário de funcionamento de 11h15m diárias, das 7h45min. às 19h.

Equipa de Trabalho
Na equipa de Pré-escolar existem três Educadoras de Infância e quatro Ajudantes Ação
Educativa II.
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Existem também duas Trabalhadoras de Serviços Gerais I e uma Encarregada de Setor II que são
comuns à Creche e ao Pré-Escolar.
Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas
O Pré-Escolar “Os Amiguinhos” tem condições para prestar os seguintes serviços:
a)

Cuidados adequados à satisfação das necessidades das crianças;

b)

Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança,

sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica (Almoço e Lanche);
c)

Cuidados de higiene pessoal;

d)

Atendimento individualizado, de acordo com as necessidades e competências das

crianças;
e)

Atividades pedagógicas e lúdicas, em função da idade e necessidades específicas das

crianças;
f)

Disponibilização de informação à família sobre o funcionamento do pré-escolar e

desenvolvimento da criança.
O Pré-Escolar “Os Amiguinhos” pode, ainda, assegurar outros serviços, designadamente:
a)

Atividades e saídas ao exterior;

b)

Atividades de animação;

c)

Atividades no âmbito da motricidade;

d)

Atividades de Expressão Plástica, Motora e Musical;

e)

Desenvolvimento de outras atividades em conjunto com outros serviços e respostas

sociais/valências da SCMS;
f)

Atividades opcionais.

Capacidade Total da Resposta do Serviço e Capacidade Média
O Pré-Escolar “Os Amiguinhos” tem capacidade para 66 clientes/utentes e o número de
clientes/utentes abrangidos pelo Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e a
Segurança Social encontra-se afixado.
No presente ano letivo 2015/2016, o Pré-Escolar tem a frequência de 62 crianças, com Acordo
de Cooperação para 58 crianças, estando integradas três crianças do Centro de Acolhimento
Temporário, uma na sala dos 3 anos, uma na sala dos 4 anos e uma na sala dos 5 anos.
Até à data temos em lista de espera 10 crianças em Pré-escolar.
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Análise SWOT




Interno













Externo



Forças
Instalações adequadas;
Segurança das instalações;
Horário de funcionamento adequado às
necessidades das famílias;
Atividades extracurriculares;
Reuniões semanais da equipa técnica;
Reuniões mensais equipa de trabalho;
Reuniões trimestrais aos Encarregados de Educação;
Atendimento semanal da Coordenadora Pedagógica
aos Encarregados de Educação;
Atendimento semanal aos Encarregados de
Educação pelas Educadoras de Sala;
Funcionamento das Respostas Sociais durante todo
o ano, encerrando apenas uma semana no final do
ano letivo para manutenção;
Ações de sensibilização para pais e famílias;
Atividades, convívios e festividades com a
participação e envolvimento das famílias;
Implementação das Orientações Curriculares para a
Educação Pré-escolar do Ministério da Educação;
Divulgação das atividades desenvolvidas no boletim
informativo da SCMS;

Oportunidades
 Parcerias e contatos com as Instituições e Serviços
da comunidade;
 Acordo de Cooperação com a segurança Social;
 Participação das Famílias no processo educativo das
crianças;
 Participação / envolvimento de voluntários;
 Parceria e colaboração como Educadoras
Cooperantes com Instituições da Área de Educação











Fraquezas
Falta de um espaço coberto
adequado para a comemoração
das datas festivas das crianças;
Falta de transporte para o
número de crianças existente;
Falta de material de exterior;
Divulgação deficitária das
Respostas Sociais para o exterior;
Inexistência de um blog para
informações / divulgações dos
projetos e atividades
Atrasos e falta de pagamento das
mensalidades;
Falta de pessoal de Serviços
Gerais.

Ameaças
 Abertura de outros
estabelecimentos de ensino;
 Concorrência de outras
Instituições;
 Degradação das condições
socioeconómicas das famílias.

3.2.3. Centro de Atividades de Tempos Livres “Quinta do BOIAL”
Caraterização da Resposta Social
3.2.4.
O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) – Quinta do Boial é uma resposta social da área
da infância e juventude da SCMS, que acolhe crianças dos 6 aos 12 anos de idade,
proporcionando-lhes atividades lúdico - pedagógicas em tempo não letivo.
De acordo com o que está previsto no Regulamento Interno (pág. 9 e 10), o CATL procura:
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Proporcionar às crianças experiências que ajudem ao seu crescimento como pessoa,
satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual, afetiva e social;



Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada criança, por
forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e
aceitação de cada um;



Favorecer a interligação família-escola/comunidade-CATL, em ordem a uma valorização,
aproveitamento e recuperação de todos os recursos do meio;



Colaborar na socialização de cada criança através da participação na vida em grupo;



Proporcionar atividades integradas num projeto de animação sociocultural, em que as
crianças possam escolher e participar voluntariamente, considerando as características
dos grupos e tendo por base o maior respeito pela pessoa;



Melhorar a situação socioeducativa e a qualidade de vida das crianças;



Potenciar a interação e a inclusão social das crianças com deficiência, em risco e em
exclusão social e familiar. “

O Centro de Atividades de Tempos Livres presta vários serviços com vista a satisfazer as
necessidades específicas apresentadas pelas crianças e respetivas famílias. Desta forma, o CATL
garante às crianças uma alimentação adequada, um atendimento individualizado, transporte
escolar, apoio escolar na execução dos trabalhos de casa e realização de atividades lúdico
pedagógicas.
Segundo o Acordo de Cooperação com a Segurança Social, o número de vagas prevista é de 13
crianças. Neste momento não existe lista de espera no Centro de Atividades de Tempos Livres –
Quinta do Boial.
O Centro de Atividades de Tempos Livres “Quinta do Boial” é formado por uma equipa de
trabalho multidisciplinar apresentado na seguinte tabela:

Categorias

Número de Trabalhadores

Educadora Social I

1

Trabalhador de Serviços Gerais I

1

Trabalhador de Serviços Gerais II

1
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O CATL tem capacidade total para 50 crianças, no entanto, em média conta com a frequência de
16. Esta é a média mensal de clientes/utentes da valência, porém, em algumas épocas do ano
(interrupções letivas) este número tende a aumentar, como demonstra a tabela seguinte. Nesta
tabela pode também observar-se a distribuição das idades das crianças que frequentam o CATL
ao longo dos vários meses do ano.
Meses
Idades

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

6 anos

3

3

3

3

3

3

1

1

2

7 anos

2

2

2

2

2

2

5

3

4

8 anos

5

5

5

5

5

6

6

2

4

9 anos

0

0

0

0

0

0

1

1

0

10 anos

2

2

2

2

2

3

6

5

4

11 anos

2

1

1

1

1

1

2

1

1

12 anos

1

2

2

2

2

3

3

1

1

Total

15

15

15

15

15

18

24

14

16

Interno

Análise SWOT
Forças

Fraquezas

 Pertencer à Santa Casa da Misericórdia de
Santarém;
 Equipa de trabalho qualificada e
empenhada;
 Localização integrada no campo;
 Boas Infraestruturas;
 Horário Flexível;
 Novas formas de divulgação (redes
sociais, folhetos, aluguer do espaço…);
 Aluguer de espaço para eventos.

 Dependência de acordos com a Segurança
Social;
 Acesso desfavorável;
 Dificuldade em conciliar os diversos
horários escolares com o tempo que
dispomos;
 Divulgação em fase de crescimento;
 Localização do CATL fora da cidade de
Santarém;
 Confusão por parte da comunidade entre
o CATL e o Centro de Acolhimento
Temporário.

Oportunidades

Ameaças

Externo







Rentabilizar o espaço para outros
serviços;
Receber
estágios
curriculares
e
profissionais;
Receber voluntários;
Receber programas ocupacionais;
Estabelecer parcerias.
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 Dificuldade na acessibilidade;
 Oferta diversificada de serviços
semelhantes na cidade;
 Atividades extra curriculares nas escolas,
de frequência gratuita;
 Famílias com carências a nível económico.
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3.2.4. Centro de Acolhimento Temporário “Primeiro Passo”
Caraterização da Resposta Social
O Centro de Acolhimento Temporário 1º Passo acolhe crianças dos zero aos dez anos de idade
que se encontram ameaçadas por fatores externos como abandono, maus tratos físicos e/ou
psicológicos e negligência. Tem capacidade para o acolhimento de doze crianças, constituindose como uma resposta de acolhimento de curta duração, cessando o acolhimento das crianças
logo que se encontrem reunidas as condições em vida em meio natural, sendo as mesmas
integradas no agregado familiar biológico ou adotante.
O Centro de Acolhimento Temporário para além do acolhimento imediato e transitório de
crianças em situação de risco, tem como objetivos:


Satisfazer as necessidades básicas das crianças, garantindo o seu bem-estar e
promovendo o seu desenvolvimento integral.



Proteger e salvaguardar os direitos das crianças no que respeita à saúde, educação,
socialização, privacidade e recreação, considerando sempre o seu superior interesse.



Efetuar o diagnóstico de cada criança definindo o projeto de vida em cooperação com a
família e entidades competentes, promovendo sempre que possível a integração das
crianças em meio familiar, ou outro encaminhamento que melhor se adeque à situação.



Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada criança,
promovendo o sentimento de segurança e estabilidade que permita a criação de
vínculos afetivos, e o desenvolvimento psicológico adequado à sua idade.



Melhorar a situação socioeducativa e a qualidade de vida das crianças.

Equipa de trabalho
O Centro de Acolhimento Temporário é constituído por uma equipa de trabalho multidisciplinar
para proporcionar às crianças a satisfação das suas necessidades básicas bem como todo o apoio
necessário.
A equipa técnica do Centro de Acolhimento Temporário é formada por uma técnica de política
social, que assume as funções de diretora técnica, e por uma educadora social. No presente a
resposta social não dispõe de um técnico da área da psicologia, uma vez que ocorreu a
desvinculação desse profissional, não tendo até à data sido substituído. A restante equipa é
composta por 8 ajudantes de ação educativa, e uma auxiliar de ação médica, que asseguram o
funcionamento 24 horas por dia.
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O Centro de Acolhimento, beneficia ainda dos serviços de cozinha, lavandaria, transportes,
logística e secretaria que se encontram centralizados na sede da Instituição.
Serviços Prestados
O Centro de Acolhimento Temporário 1º Passo presta a todas as crianças que acolhe os
seguintes serviços:


Cuidados adequados à satisfação das necessidades das crianças



Nutrição e alimentação adequada à idade da criança, sem prejuízo de dietas especiais
em caso de prescrição médica.



Atendimento individualizado, de acordo com as necessidades e competências das
crianças.



Apoio às atividades de consolidação curricular



Disponibilização de informação às crianças e famílias sobre o funcionamento do Centro
de Acolhimento Temporário.



Disponibilização de informação à entidade promotora do acolhimento e à família,
quando permitido pelo acordo de promoção e proteção, ou decisão judicial, sobre o
desenvolvimento da criança.



Transporte.



Desenvolvimento de atividades em conjunto com outros serviços e respostas sociais da
Instituição.

Capacidade Total de Resposta do Serviço
O Centro de Acolhimento Temporário tem capacidade para o acolhimento de doze crianças,
encontrando-se em acordo de cooperação doze vagas celebrado a 1 de Janeiro de 1999 com a
Segurança Social.
A lista de espera está organizada de acordo com os critérios de priorização definidos, sendo as
crianças retiradas da lista quando existe informação da entidade solicitante que a situação já se
encontra encaminhada.
Dada a especificidade das situações, a urgência da intervenção e consequente retirada, as
crianças que são colocadas em lista de espera, rapidamente são retiradas por se encontrar vaga
numa outra Instituição de acolhimento.
Assim, no presente não existem crianças a integrar a lista de espera da resposta social.
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O Centro de Acolhimento Temporário teve uma frequência média de 12 crianças, ou seja, a total
capacidade da resposta social.
Análise SWOT



Interno






Externo



Forças
A imagem/reputação da Instituição na
Comunidade
Localização, fácil acesso aos serviços e às
famílias
Boa relação da equipa com as crianças
Equipa multidisciplinar, com formação
Equipa motivada e dinâmica, identificada
com modelo de funcionamento
Facilidade de comunicação entre a equipa
técnica e equipa educativa

Oportunidades
 Rede alargada de parceiros
 Boa relação com os serviços da
comunidade
 Apoio da comunidade através de doações
e apoios materiais
 Crescente interesse das empresas nos
aspetos relacionados com a
responsabilidade social
 Ações de formação para equipa
educativa/técnica
 Obtenção certificação Equass






Fraquezas
Limitações ao nível das infraestruturas
Elementos da equipa educativa com baixa
formação escolar
Custo económico elevado, dependência
financeira da Segurança Social
Manutenção constante do imobiliário e
mobiliário/tempo espera para reparação
alargado

Ameaças
 Fragilidade da conjuntura económica
 Mercado concorrencial, rede alargada de
Centros de Acolhimento no distrito
 Aumento das exigências ao nível da
qualidade (imobiliário)
 Morosidade na tomada de decisão/revisão
das medidas de promoção e proteção

3.2.5. Lar de Infância e Juventude “Lar dos Rapazes”
Caraterização da Resposta Social
O Lar dos Rapazes é a resposta social mais antiga da Santa Casa da Misericórdia de Santarém,
destina-se ao acolhimento prolongado em regime aberto de doze crianças e jovens do sexo
masculino, que por decisões de tomadas em âmbito das Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens ou dos Tribunais se encontram afastados das suas famílias, dada a situação de perigo em
que se encontram.
As crianças e jovens acolhidos têm idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade.
Esta resposta social enquadra-se no que genericamente se designa por Lar de Infância e
Juventude, estando prevista no artigo 51º da lei 147/99 de 1 de Setembro, existindo acordo de
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cooperação assinado entre a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, e a Segurança Social para
o acolhimento em regime prolongado de doze crianças.
O Lar dos Rapazes assegura aos jovens acolhidos o alojamento e a satisfação das suas
necessidades básicas, garantindo o bem-estar e promovendo o seu desenvolvimento integral,
em condições tão aproximadas quanto possível às de uma estrutura familiar. A resposta social
tem ainda outros objetivos a saber:


Proteger e salvaguardar os direitos das crianças/jovens no que respeita à saúde,
educação, socialização, privacidade e recreação, considerando sempre o seu superior
interesse.



Assegurar os meios necessários ao desenvolvimento pessoal, à formação escolar e
profissional das crianças/jovens, em cooperação com a família, estruturas de
formação/escolas e comunidade.



Promover, sempre que possível, a integração das crianças/jovens na família e na
comunidade de origem, em articulação com as entidades competentes, tendo em vista
o seu processo de autonomização.



Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada
criança/jovem, proporcionando experiências que ajudem ao seu crescimento,
promovendo o sentimento de segurança e estabilidade que permita a criação de
vínculos afetivos, e o desenvolvimento psicológico adequado à sua idade.



Melhorar a situação socioeducativa e a qualidade de vida das crianças/jovens.

Equipa de Trabalho
O Lar dos Rapazes tem uma equipa de trabalho constituída por 7 educadores (4 ajudantes de
ação educativa e 3 prefeitos), que asseguram o funcionamento da resposta social 24 horas por
dia, e uma equipa técnica que no presente é constituída por dois elementos, uma técnica de
política social que assume as funções de diretora técnica e uma educadora social. Atualmente a
resposta social não dispõe de psicólogo, pois após a desvinculação do psicólogo que
desempenhava funções no Lar dos Rapazes, não houve ainda contratação de um novo psicólogo.

Serviços Prestados
O Lar dos Rapazes presta a todas as crianças e jovens que acolhe os seguintes serviços:


Cuidados adequados à satisfação das necessidades das crianças/jovens

Edição

Data

01

02/11/2015

Página 21 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM



Nutrição e alimentação adequada à idade da criança/jovem, sem prejuízo de dietas
especiais em caso de prescrição médica.



Atendimento individualizado, de acordo com as necessidades e competências das
crianças/jovens.



Apoio às atividades de consolidação curricular (sala de estudo)



Disponibilização de informação às crianças/jovens e famílias sobre o funcionamento do
Lar dos Rapazes.



Disponibilização de informação à entidade promotora do acolhimento e à família,
quando permitido pelo acordo de promoção e proteção, ou decisão judicial, sobre o
desenvolvimento da criança/jovem.



Transporte.



Desenvolvimento de atividades em conjunto com outros serviços e respostas sociais da
Instituição.

Capacidade Total de Resposta do Serviço
O Lar dos Rapazes tem capacidade para o acolhimento de doze crianças/jovens, encontrandose em acordo de cooperação com a Segurança Social doze vagas, com a última revisão efetuada
a 18 de Novembro de 2013.
O Lar dos Rapazes durante este ano teve todas as vagas ocupadas, assim os pedidos de
acolhimento que foram efetuados foram recusados por não existência de vaga. A lista de espera
obedece aos critérios de priorização definidos, sendo as crianças/jovens retiradas desta lista
quando existe informação da entidade solicitante que a situação já se encontra encaminhada.
Apenas existiu uma criança que permaneceu em lista de espera pelo facto de já se encontrar em
situação de acolhimento, embora numa resposta de acolhimento temporário, e quando houve
vaga em Setembro procedeu-se ao acolhimento desta criança que esteve em lista de espera
cerca de 3 meses.
No presente não existem crianças/jovens a integrar a lista de espera da resposta social.
O Lar dos Rapazes teve uma frequência média de 12 crianças/jovens.
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Análise SWOT

Externo

Interno

Forças
 A imagem/reputação da Instituição na
Comunidade
 Localização, fácil acesso aos serviços e às famílias
 Boa relação da equipa com as crianças
 Liderança participativa, definição e
implementação de regras e dinâmica de
funcionamento
 Bom conhecimento dos equipamentos da
Comunidade
 Envolvimento das famílias na intervenção direta
com os jovens
 Desenvolvimento de atividades conjuntas entre
equipa e jovens
 Existência de Apartamento de autonomia
Oportunidades
 Rede alargada de parceiros
 Boa relação com os serviços da comunidade
 Apoio da comunidade através de doações e
apoios materiais
 Crescente interesse das empresas nos aspetos
relacionados com a responsabilidade social
 Ações de formação para equipa
educativa/técnica
 Obtenção certificação Equass
 Ofertas desportivas para os jovens











Fraquezas
Limitações ao nível das
infraestruturas
Custo económico elevado,
dependência financeira da
Segurança Social
Manutenção constante do
imobiliário, tempo de espera para
reparação alargado
Baixo nível de motivação e
comunicação entre os elementos da
equipa educativa
Elevado nível de rotatividade dos
elementos da equipa de trabalho.
Crescente dificuldade de inserção
dos jovens na vida ativa
Ameaças

 Fragilidade da conjuntura económica
 Falta de ofertas
educativas/formação profissional
adequada para os jovens
 Fragilidade do mercado de trabalho,
com poucas oportunidades de
emprego

3.3. Área da Anciania
3.3.1. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
Caraterização da Resposta Social
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma Resposta Social que consiste na prestação de
cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de
dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente,
a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida
diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.
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Conforme estabelecido em Acordo de Cooperação com a Segurança Social o Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD) tem capacidade para 110 clientes/utentes, dos quais 103 são
comparticipados, sendo que 68 clientes/utentes são comparticipados 100% e 35 a 150%.
A média mensal de frequências de clientes/utentes em SAD no período de janeiro a setembro
de 2015, é de 98 clientes/utentes.
Em 30 de setembro de 2015 beneficiavam do Serviço de Apoio Domiciliário 96 clientes/utentes,
dos quais 54 clientes/utentes eram do sexo feminino e 42 do sexo masculino.
A média de idade nesta data era de 80 anos, tendo o cliente/utente mais novo 18 anos e o mais
velho 98 anos.
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é formado por uma equipa de trabalho multidisciplinar,
com um horário ajustado às necessidades dos clientes/utentes, apresentado na seguinte tabela:

Categoria Profissional

1 Diretora Técnica
1 Técnica Superior de
Serviço Social

14 Ajudantes
familiares/Domiciliário II

3 Auxiliares de Ação
Médica

1 Trabalhador de
Serviços Gerais

Fins-desemana e
feriados

De 2ª a 6ª

Manhã
Das 08:30h às 13:30h
Tarde
Das 15:00h às 17:00h
Manhã
Das 08:30h às 13:30h
Tarde
Das 14:30h às 15:30h
Ou
Das 15:30h às 16:30h

Manhã
Das 08:30h às 13:30h
Tarde
Das 15:00h às 17:00h

Manhã
Das 08:30h às 13:30h
Tarde
Das 15:00h às 17:00h
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De 2ª a 6ª
(Equipa T)
(com rotatividade
quinzenal das
equipas)

Horas de
trabalho

35h semanais
21h semanais

Manhã
Das 08:30h às
13:30h
Horário 1
Manhãs: Das
08:30h às
13:30h
Horário 2
Manhãs: Das
09:00h às
12:30h
Tardes: Das
13:30h às
15:00h
*Horários
Rotativos
Manhã
Das 09:00h às
12:30h
Tarde
Das 13:30h às
15:00h

Equipa T
Manhãs: Das 12:00h
às 13:30h
Tardes: Das 15:30h às
20:00h

Equipa T:
Manhãs: Das 11:00h
às 13:30h
Tardes: Das 15:30h às
20:00h

35h semanais

40h semanais

40h semanais
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A seguinte tabela apresenta os serviços prestados:
Nº de
clientes/utentes por
serviços Prestados

Periodicidade da prestação de serviços SAD

Refeições

Diária

De 2ª a 6ª

1 Refeição
principal

71

57

14

38

2 Refeições
principais
33
Dias Uteis

Diária (365 dias)
Higiene Pessoal

53

Dietas
15

1 x p/dia

2 x p/ dia

2ª a 6ª

3
vezes p/
semana

2
vezes p/
semana

1
vez p/
semana

10

13

14

8

4

4

Tratamento de Roupa

3 vezes p/semana
(Roupa
“contaminada”)

1 vezes p/semana

5 vezes p/semana
(Necessidade específica do
cliente/utente)

24

4

19

1

Higiene Habitacional

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

25

5

5

5

5

5

Apoio na saúde

Preparação da medicação

Administração de insulina

7

5

2

Dados relativos ao 30 de Setembro de 2015

Análise SWOT

Interno

Forças
 Facilidade de colaboração e articulação entre
as respostas sociais da anciania.
 Existência de respostas diversificadas para
este público-alvo.
 Prestação de Serviço de Apoio Domiciliário
365 dias no ano e duas vezes ao dia de 2ª a
6ª Feira.
 Imagem externa da Instituição/qualidade do
serviço.
 Apoio de Técnica Superior de Serviço Social.
 Colaboradoras co formação específica.
 Existência de banco de “Produtos e Apoio”.
 Apoio da equipa da Qualidade.

Externo

Oportunidades
 Concentração do público-alvo em meio
urbano (conceito de proximidade).
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Fraquezas
 Distâncias percorridas/escasso
número de clientes em meio rural.
 Oscilações frequentes nas entradas e
saídas de clientes/utentes.
 Baixos recursos económicos de
clientes/utentes e suas famílias.
 Insuficiente espaço para arrumos nas
instalações SAD.
 Falta de equipamentos ajustados ao
transporte de roupa (circuito de sujos
e limpos).
 Condições do pavimento da Zona de
Organização de Refeições dos
clientes/utentes (zona de limpos e
sujos).
Ameaças
 Baixos recursos económicos dos
clientes/utentes e suas famílias.
 Ambiente socio - político.
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 Alteração da família que passa de extensa a
nuclear.
 Conciliação da vida profissional e familiar.
 Recursos/comparticipação pelo Estado
(acordos de cooperação).
 Aumento da população idosa.

 Implantação de novas entidades, na
mesma área geográfica de
intervenção.
 Aumento do desemprego nas famílias
dos clientes/utentes.
 Dependência do financiamento
público.

3.3.2. Centro de Dia (CD)
Caraterização da Resposta Social
O Centro de Dia é uma resposta social que tem por objetivo contribuir para o bem-estar biopsico-social dos seus clientes/utentes e contribui para a manutenção dos mesmos no seu meio
natural de vida, retardando a institucionalização.
Permite ainda uma resposta aos indivíduos e famílias em situação de carência económica ou
disfunção social que, possa ser colmatada através da prestação de todos, ou alguns, dos serviços
prestados pelo equipamento social.
O Centro de Dia é integrado por idosos com residência nas freguesias da cidade de Santarém e
Vale de Santarém.
Esta resposta social funciona todos os dias úteis, entre as 8.30h e as 18.00h, podendo haver
atividades calendarizadas fora do seu espaço habitual e fora do regular funcionamento do
equipamento social.
É neste ambiente de colaboração com os clientes/utentes e conciliação da vida ativa das suas
famílias que o Centro de Dia desenvolve a sua ação, tendo os seguintes objetivos estratégicos:


Melhorar o bem-estar dos clientes/utentes potenciando as suas capacidades psíquicas,
físicas, sociais e artísticas;



Melhorar a qualidade de vida dos clientes/utentes;



Promover as relações interpessoais entre os idosos, com outros grupos geracionais a fim
de impedir o isolamento social;



Melhorar a integração social, favorecer a autonomia pessoal e a permanência dos idosos
no seu meio natural de vida.

Para desenvolver todo o seu trabalho, a resposta social tem atualmente um quadro de pessoal
com nove colaboradoras efetivas. Fazem parte do quadro de pessoal atual:


1 Diretora técnica;



2 Técnicas auxiliares de serviço social (uma principal e outra II);



1 Encarregada de sector II;
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3 Ajudantes de Lar;



2 Trabalhadoras de serviços gerais (de I e II);

É um quadro muito redutor para as necessidades do Centro de Dia, pela tipologia de doenças
que os próprios nos trazem e pelo necessário acompanhamento individualizado que carecem.
A resposta social de Centro de Dia tem infraestruturas recentemente adequadas à
especificidade daquilo que é o comum funcionamento deste equipamento que tem capacidade
para acolher um total de 60 clientes/utentes. Contudo, as situações problema e a manutenção
do espaço oferece constantemente a necessidade de reparação e/ou correção.
O número de vagas previstas em acordo de cooperação com a Segurança Social é de 50
clientes/utentes, tendo a resposta social possibilidade de admitir ainda mais 10 indivíduos fora
do acordo de cooperação, para preencher a capacidade total do equipamento.
Contudo, a crise económica dos nossos dias e a consequente falta de recursos económicos das
famílias que nos procuram enquanto resposta à necessidade de integração de um idoso, não
lhes tem permitido aceder à vaga não comparticipada e optam por, aguardar em lista de espera,
a existência de vaga comparticipada.
A frequência média mensal até 31 de Setembro de 2015 foi de 50 utentes, conforme a tabela
abaixo:
Meses

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

N.º
clientes/utentes

47

47

49

50

48

48

52

53

52

Assim, frequentam o Centro de Dia 52 clientes/utentes, dos quais, seis têm menos de sessenta
e cinco anos. No entanto, a maioria da população é idosa e tem em média 79 anos.
No que diz respeito ao género, frequentam o Centro de Dia 35 mulheres e 17 homens.
Quanto à residência, os clientes/utentes de Centro de Dia, vivem na sua maioria, junto dos filhos,
contudo 18 deles vivem sozinhos e, dois não dispõem de qualquer outro suporte que não o
Centro de Dia.

Sozinhos

Cônjuge

Filhos

Mãe

Outros
Familiares

Amigos

Pessoa
Idónea

18

5

22

2

2

2

1
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Apesar do contexto de crise económica que o nosso país atravessa, o Centro de Dia continua a
ser procurado pela comunidade local. Acontece, porém, que a integração em Centro de Dia é
hoje mais tardia, salvo nos casos de indivíduos com doença psiquiátrica, demência precoce e
situações de carência económica e/ou disfuncionalidade.
N.º de
clientes/utentes

Autónomos

Parcialmente
Dependentes

Dependentes

Grandes
Dependentes

Mulheres

3

9

5

0

Homens

13

11

11

0

Total

16

20

16

0

O pedido de integração em Centro de Dia prende-se cada vez mais com uma de três situações:


Idoso parcialmente dependente e/ou dependente de outros para grande parte das
atividades de vida diária;



Idoso com demência, incapaz de garantir por si só o seu bem-estar bio-psico-social e
incapaz de estar sozinho;



Idoso com doença psiquiátrica e consequente dependência.

Nos nove meses decorridos de 2015, foram admitidos em Centro de Dia 16 clientes/utentes e
saíram da resposta social 13 clientes/utentes (6 por integração em outras respostas sociais
SCMS, 4 por mudança de residência, 2 por falecimento e 1 por doença).
Atualmente o Centro de Dia presta serviços de:


Alimentação;



Cuidados de Higiene Pessoal e Imagem;



Tratamento de Roupas;



Transporte;



Cuidados de Saúde;



Atividades de animação sociocultural, recreativa e ocupacional;



Apoio psicossocial.
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Alimentação
PequenoSopa p/Jantar
Fim de
Almoço
Lanche
Jantar
almoço
semana
13
8
6
Média
44
47
48
* Para além, das refeições acima indicadas, em Centro de Dia e segundo a orientação da nutricionista
da Instituição é ainda fornecido dois reforços hídricos diariamente, nomeadamente, a meio da manhã
e da tarde.
Cuidados de Higiene Pessoal e Imagem
Periodicidade
Média mensal

28

1x semana

2x semana

3x semana

2

19

7

Tratamento de Roupas
Média mensal
Média
(setembro de
2015)

9

116kg
Transporte
Manhã

40

Tarde

40

40

Cuidados de Saúde
Média
(setembro de
2015)

16

Atividades de animação sociocultural, recreativa e ocupacional
A resposta social dispõe de dois grandes espaços de animação e lazer para os utentes:


Atelier 1 – mais frequentada por indivíduos autónomos

O trabalho aqui produzido é essencialmente coletivo, embora também se realizem passatempos
individuais.
A animadora segue aqui um esquema semanal de atividades, enquadrado nos gostos pessoais
dos utentes e nos seus Planos Individuais, tais como: trabalhos manuais, jogos de mesa, jogos
de estimulação cognitiva, ginástica, bailes, festas comemorativas do calendário, atividades
religiosas e, neste verão, puderam refrescar-se com a frequência do Parque Aquático e deliciarse com os resultados do Atelier de Culinária.
A grande alegria deste grupo mais autónomo passa por sair para fora de portas: sardinhadas,
piqueniques, passeios culturais, idas à praia, colónia de férias, marcam a diferença do que é
sentir-se autónomo e o desejo de aproveitar a vida ao máximo.


Atelier 2 – mais frequentada por indivíduos parcialmente dependentes e dependentes

Neste espaço produz-se um trabalho bastante mais individualizado, o coletivo fica para segundo
plano.
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A animadora faz da Arte uma terapia, nomeadamente, a pintura, a construção de objectos, as
artes plásticas e daqui leva os produtos finais ou semi-finais para fora de portas…
Acrescenta-lhe valor e a grande mais valia é trazida por cada um, quando reconhecem o seu
papel individual no trabalho exposto numa galeria e/ou exposição, no fundo o seu contributo
para a construção da Arte.
Outras atividades são: cestaria, têxteis, tear, pintura, poesia, leitura (acompanhada e
individualizada, artes plásticas com reciclagens constantes, estimulação motora cognitiva e
sensorial, treinos de competências, atc.
Para além, destas atividades os clientes/utentes do Centro de Dia participam nas atividades
programadas pelo grupo da Anciania dentro da Instituição e ainda, nas atividades entre o grupo
organizado de Instituições do concelho que festejam juntos algumas das datas festivas do
calendário e ainda se juntam mensalmente para jogar loto e cartas.

Apoio psicossocial
O atendimento em Centro de Dia está atualmente disponível duas manhãs e uma tarde por
semana, respetivamente à 3.ª, 4.ª e 5.ª feira. E são muitas as famílias que recorrem ao apoio,
nem sempre presencial, muitas vezes por contacto telefónico.
São também beneficiários diretos deste apoio os próprios clientes/utentes e conta-se uma
média de 4 clientes/utentes por dia, durante o ano de 2015.
Até à data foram realizadas cerca de 15 inscrições em atendimento e foram ainda realizados
cerca de 24 atendimentos para prestação de informação e/ou encaminhamento para outros
departamentos da Instituição, nomeadamente Lar dos Rapazes, Banco de Roupas e Recursos
Humanos.
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Externo

Interno

Análise SWOT
Forças

Fraquezas

 Instalações recentemente
adequadas à atividade,
 Competência técnica,
envolvimento e empenho,
 Acessibilidade da Resposta
Social/localização urbana,
 Diversidade de atividades de
ocupação e socioculturais,
 Constituir um suporte de
apoio às famílias e aos
clientes/utentes,
 Existência de lista de espera,
 Utilização da Arte como
terapia de ocupação para os
nossos idosos

 Baixo valor das mensalidades,
 Elevado valor do custo real por utente,
 Elevado n.º de idosos dependentes e parcialmente
dependentes,
 Elevado n.º de idosos dementes e com problemas
psiquiátricos;
 Impossibilidade de acompanhamento individualizado;
 Aumentos do n.º de idosos dependentes relativamente
à higiene e ao apoio na saúde,
 Utilização dos mesmos transportes para sujos e limpos,
 Inexistência de refrigeração eficaz no autocarro de 20
lugares,
 Inexistência de transporte que possibilite a frequência
de todos os utentes da RS a atividades externas,
 Indisponibilidade dos motoristas sobretudo em horário
pós-laboral,
 Aumento do n.º de formulários/registos/arquivo
exigidos em termos da certificação da qualidade vs
manutenção da Equipa técnica e redução do quadro de
pessoal,
 Fraca valorização interna da ação integrada da área da
anciania

Oportunidades
 Tecnologia de Informação e
Comunicação,
 Partilha de recursos entre
respostas sociais da
Instituição,
 Existência de um Banco de
Produtos de Apoio,
 Envelhecimento da
População,
 Alargamento da área de
intervenção à freguesia do
Vale de Santarém,
 Reconhecimento do trabalho
por parte das famílias e
comunidade externa,
 Imagem externa da resposta
social/ qualidade

Ameaças

 Fracos recursos económicos das famílias,
 Baixo valor da comparticipação mensal da Segurança
Social por utente,
 Existência de concorrência com preços competitivos,
 Maior dependência da população que recorre ao Centro
de Dia
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3.3.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Santarém
Caraterização da Resposta Social
A Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) é uma resposta social desenvolvida em equipamento
coletivo, onde são prestadas atividades de apoio social de carácter permanente.
Atualmente (Setembro 2015), dá resposta a 33 utentes/clientes sendo que, 2 se encontram em
regime de dia (situações que não estão contempladas pelo Acordo de Cooperação estabelecido
entre a SCMS e a Segurança Social.)
Serviços Disponíveis


Alimentação



Apoio na higiene e conforto pessoal



Acompanhamento na saúde (Médico/Enfermagem)



Fisioterapia



Cuidados Estéticos



Programa de atividades (lúdicas/culturais/religiosas)



Apoio Religioso



Apoio Psico-Social



Apoio Administrativo



Lavandaria

A ERPI – Santarém tem como objetivos gerais:


Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das
pessoas idosas;



Combater as situações de abandono e de isolamento;



Contribuir para a estabilização ou atraso do processo de envelhecimento;



Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar;



Promover a integração social;



Apoiar idosos temporariamente (Reabilitação; Descanso do cuidador; Férias);

A ERPI – Santarém tem como objetivos específicos:


Promover as condições para o bem-estar e melhorar a qualidade de vida dos
utentes/clientes



Promover a prestação de cuidados de saúde e sociais aos utentes/clientes
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Combater o isolamento social e promover o empowerment dos utentes/clientes:
 Identificar com precisão as necessidades e motivações dos utentes/clientes, de
forma a obter uma maior participação/ satisfação;
 Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso aumentando
a sua auto-estima e auto-confiança;
 Trabalhar as apetências pessoais de cada utente e desenvolver as suas
capacidades cognitivas, afetivas, sociais, psicomotoras e psicológicas;
 Promover a inovação e a descoberta valorizando a formação ao longo da vida;
 Proporcionar uma vida ativa e inserir o utente na comunidade;

Interno

Forças
 Equipa alargada multidisciplinar;
 Equipa
nuclear
especializada,
competente e polivalente;
 Capacidade de melhoria contínua do
espaço físico do Lar;
 Constatação de que quem recorre ao
LI o faz como primeira escolha;
 Opinião positiva/ gratidão dos
familiares dos utentes;
 Cooperação entre Respostas Sociais;
 Manutenção das mensalidades em
Dia;
 Localização Geográfica;
 Imagem da Instituição para o
exterior;
 Grupo de Voluntários;
 Compromisso e fidelização com
familiares e clientes/ utentes

Fraquezas
 Saída por doença de um elemento da equipa;
 Baixas prolongadas de dois elementos da equipa;
 Ausência de enfermeiro a meio tempo afeto ao
LI;
 Ausência de uma zona de sujos devidamente
preparada;
 Heterogeneidade do Grupo de utentes/clientes
 Grau de dependência de alguns utentes/clientes
 Ausência de distinção positiva de colaboradores;
 Ausência
de
penalizações
aquando
incumprimento das normas instituídas;
 Ausência de elevador alternativo até ao 3.º
andar;
 Baixa Remuneração;
 Falta de transportes;
 Sala devidamente equipada para trabalhos
Individuais e personalizados de acordo com as
demências dos utentes/clientes;

Externo

Análise SWOT

Oportunidades
 Protocolos/ Parcerias com outras
entidades;
 Voluntários com determinadas
competências específicas (musica/
atividades religiosas)
 Recurso a utentes/clientes de outras
respostas sociais para auxilio em
algumas atividades (CAAS);

Ameaças
Heterogeneidade do grupo de utentes;
Grau de dependência de alguns utentes;
Envelhecimento da População – dificuldade de
resposta perante as necessidades/ solicitações
Barreiras Arquitetónicas/ Acessibilidades;
Falta de flexibilidade dos motoristas no
acompanhamento dos utentes/clientes ao
exterior
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 Maior visibilidade dos técnicos
especializados em determinadas áreas
formativas;

3.3.4. Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Pessoas Idosas
Caraterização da Resposta Social
O Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI), é um equipamento
6ocial para acolhimento temporário ou permanente, em estrutura residencial, destinado a
acolher idosos em situação de risco social, com carácter de emergência.
A institucionalização/ admissão dos utentes/clientes desta resposta é da responsabilidade do
Centro Distrital de Segurança Social de Santarém (CDSSS), sendo que a lotação do equipamento
não poderá exceder os 13 utentes/clientes. Número correspondente ao acordo celebrado entre
a SCMS e o CDSSS. Sendo que, à data da realização do presente plano de atividades temos uma
vaga de Homem.
3.3.5. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de São Domingos
Caraterização da Resposta Social
A ERPI – Estrutura residencial para a pessoa idosa de São Domingos, atualmente sob gestão da
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, situa-se a dois quilómetros da cidade de Santarém.
A ERPI de São Domingos é uma resposta social desenvolvida em equipamento coletivo, onde
são prestadas atividades de apoio social de carácter permanente, tendo sido assinado em
Dezembro de 2013 o Acordo de Gestão e Cooperação entre O CDSSS e a SCMS.
A ERPI de São Domingos tem capacidade para 65 clientes/utentes. O Acordo de Cooperação
estabelecido entre a SCMSTR e a Segurança Social abrange os 65 utentes, sendo que destas,
16 são cativas para a Segurança Social.
A ERPI de São Domingos tem como objetivos:


Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das
pessoas idosas;



Combater as situações de abandono e de isolamento;



Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento;



Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar;



Promover a integração social;



Apoiar idosos temporariamente, para férias e descanso das respetivas famílias.
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Horário e Dinâmica de Funcionamento
A ERPI de São Domingos presta apoio 24h por dia, 365 dias por ano.
As refeições são servidas no seguinte horário:


Pequeno-almoço: 09h00



Almoço: 12h30



Lanche: 16h



Jantar: 19h



Ceia: 22h00

As visitas são diárias e de acordo com o seguinte horário:


Visitas: 14h30 – 18h30

Equipa Multidisciplinar
Relativamente à equipa de trabalho, a ERPI de São Domingos tem uma equipa multidisciplinar
com os seguintes profissionais:


1 Coordenadora Geral



1 Assistente Social (AS)



1 Animadora Sócio Cultural



1 Fisioterapeuta (FT)



2 Enfermeiros (um dos profissionais encontra-se em regime de prestação de serviços)



1 Médico1



17 Auxiliares de Ação Médica



1 Encarregado Geral



5 Trabalhadores de Serviços Gerais (2 são Colaboradores de Projetos de Inserção
Emprego)



1

1 Técnica de Nutrição e Dietética

Comum a outras respostas sociais
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Serviços prestados e atividades desenvolvidas


Alojamento



Alimentação



Cuidados de Higiene Pessoal



Tratamento de roupa



Cuidados médicos, de enfermagem e reabilitação



Administração de fármacos



Cuidados estéticos



Higienização de espaços



Atividades de animação



Apoio religioso



Apoio Psicossocial



Apoio administrativo



Transporte – acompanhamento a consultas

Caraterização dos clientes/utentes
A compreensão de que envelhecer é um fenómeno inevitável do ponto de vista temporal mas
variável individualmente, permite adequar os serviços a uma faixa etária cada vez mais exigente
e desejosa de apoio especializado capaz de satisfazer as suas necessidades.
É nossa preocupação tentar satisfazer as necessidades dos nossos clientes/utentes idosos,
procurando perceber não só o que precisam mas também o que desejam ter.
A idade avançada e as limitações físicas dos clientes/utentes são o maior desafio com que nos
temos deparado.
Número de clientes/utentes Atualmente (Setembro/2015), a ERPI de São Domingos dá resposta
a 65 clientes/utentes. Sendo que, 41 (63%) são do sexo feminino e 24 (37%) do sexo masculino.


Clientes/utentes por grupos etários



Grau de dependência dos clientes/utentes

Maioritariamente, os clientes/utentes da ERPI de São Domingos necessitam de apoio na
realização de atividades da vida diária. Apenas um pequeno número de clientes/utentes (3) são
capazes de realizar sem apoios de terceiros os cuidados de necessidade básica.
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Frequência média vs. nº de admissões vs. nº de saídas
N.º de

clientes/utentes

Parcialmente

Autónomos

Dependentes

Dependentes

Grandes
Dependentes

Mulheres

2

20

13

6

Homens

1

10

11

2

Total

3

30

24

8
Nº

Nº clientes/utentes

Nº Vagas cativas da
Segurança Social

admissões

Janeiro

57

16

1

0

Fevereiro

57

16

0

0

Março

57

16

1

0

Abril

61

15

5

2

Maio

63

16

4

2

Junho

65

16

5

2

Julho

66

16

3

2

Agosto

65

16

1

1

Setembro

65

16

1

1

Nº saídas

A ERPI de São Domingos tem capacidade para 65 pessoas, no entanto a ocupação de oito
vagas estava dependente da realização das obras que terminaram no mês de março.
Encontram-se em lista de espera 95 idosos.

Análise SWOT

Interno








Forças
Equipa multidisciplinar
Instalações e equipamentos
Articulação entre as respostas sociais da
SCMS
Bom espaço exterior
Tendência e ambição por um serviço de
maior qualidade
Investimento
e
interesse
dos
trabalhadores em participar em processos
de inovação
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Fraquezas






Localização distante do centro da cidade
Ausência de profissional responsável pelo
encaminhamento e vigilância na entrada e
saída de pessoas na ERPI e atendimento
telefónico
Ausência de pontos de água nos quartos
O acesso ao 1º andar do edifício para
clientes/utentes de mobilidade reduzida só
pode ser feito por 1 elevador

Página 37 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

Oportunidades

Externo





Aumento do número de idosos
Aumento da emigração das gerações mais
jovens



Ameaças
Crise económica atual que conduz a
aumento de desemprego e menor
disponibilidade financeira dos familiares
Aparecimento de novos concorrentes (lares
totalmente novos e expansão dos lares em
funcionamento)

3.3.6. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes
Caraterização da Resposta Social
A ERPI – Lar de Grandes Dependentes é uma Resposta Social desenvolvida em estabelecimento
para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas
atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem e reabilitação.
É constituída por 24 quartos divididos por 4 Alas (Ala 1, Alas 2 e 3, Ala 4): 2 Quartos individuais,
10 Quartos duplos, 2 Quartos com 6 camas, 5 Quartos com 5 camas, 3 Quartos com 4 camas, 1
Quarto com 3 camas, 1 Quarto de isolamento.
Tem, no total, 75 pessoas em regime de internamento, estando 50 clientes/utentes em Acordo
de Cooperação com a Segurança Social, 7 clientes/utentes fora do Acordo de Cooperação com
a Segurança Social, 13 clientes/utentes de CATEI e 5 clientes/utentes de ERPI de Santarém.
Toda a intervenção social e prestação de cuidados assentam nos seguintes objetivos:
a) Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das
pessoas idosas;
b) Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos clientes/utentes;
c) Prestar cuidados de saúde primários;
d) Combater situações de abandono e de isolamento;
e) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
f) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar;
g) Promover a integração social.
Para atingir estes objetivos, a ERPI – Lar de Grandes Dependentes compromete-se, entre outros,
a:
a) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades;
b) Assegurar o respeito pela individualidade e privacidade dos clientes/utentes;
c) Assegurar as condições necessárias à prestação de cuidados de saúde, clínicos, de
enfermagem e de reabilitação;
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d) Proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada;
e) Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado.

Serviços Prestados
A ERPI – LGD assegura a prestação dos seguintes serviços:


Alojamento;



Alimentação;



Cuidados de Higiene Pessoal;



Tratamento de Roupas;



Cuidados Médicos, de Enfermagem e Reabilitação;



Administração de fármacos, quando prescritos;



Cuidados estéticos;



Higienização dos espaços;



Atividades de Animação Sociocultural, Lúdico-Recreativas e Ocupacional;



Apoio Religioso;



Apoio Psicossocial;



Apoio Administrativo;



Transporte e acompanhamento a consultas.

Relativamente à equipa de trabalho, a ERPI – Lar de Grandes Dependentes conta com uma
equipa multidisciplinar com os seguintes profissionais:

Apoio nas Higienes

Auxiliar de Serviços
Gerais
Apoio nas Higienes
Auxiliar Serviços Gerais
TOTAL

N.º de trabalhadores
3 Turnos (M T N ) 37h
2 Turnos (M T) 37h
Turno fixo 37h
40h
39h
40h
Programa CEI
3 Turnos (M T N ) 37h
Turno fixo 37h
40h
39h

10
1
7
3
3
3
2
2
1
1
33
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Equipa Técnica
1 Prestação de serviços
2 Contrato sem termo
3 Prestação de serviços
1 Contrato com termo

Médico
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Psicomotricista

1 Contrato sem termo

Massoterapeuta

1 Contrato

Importa referir que a Equipa Técnica é comum a outras Respostas Sociais. Os restantes recursos
humanos necessários ao funcionamento do serviço, como sejam, o pessoal que trabalha na
cozinha, na lavandaria, nos transportes, na tesouraria, na contabilidade são comuns a todas as
outras Respostas Sociais.

Interno

Análise SWOT
Forças
 Equipa multidisciplinar na área da saúde e
reabilitação.
 Respostas Sociais integradas (articulação
entre RS.)
 Uniformização de procedimentos e
documentos nas Respostas Sociais da
área da Anciania.
 Equipas de trabalho competentes.
 Capacidade de resposta a situações
temporárias (Descanso do cuidador e
reabilitação)
 Formação a trabalhadores.

Externo

Oportunidades















Fraquezas
Instabilidade quadro pessoal
Elevado absentismo
Desgaste, desmotivação
Condicionantes estruturais (existência de
barreiras arquitetónicas)
Restrições orçamentais na instituição
(Necessidade de alguns investimentos e a
falta de meios).
Elevadas despesas (água, luz, gás)
Dificuldade de transporte de pessoas com
elevado grau de dependência.
Circuitos (roupa e sujos).
Ameaças

 Concorrência
 Diminuição dos rendimentos dos
agregados familiares
 Dependência financeira do Estado.
 Falta de capacidade de resposta a novos
clientes/utentes. (Lista de espera).

Boa localização geográfica.
Imagem positiva na comunidade.
Parcerias com outras entidades
Articulação com voluntários.
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3.4. Área da Família e Comunidade
3.4.1. Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS)
Caraterização da Resposta Social
“Dar de comer aos famintos e “Dar de beber aos que «têm» sede” fazem parte das 14 obras da
Misericórdia que poderemos encontrar no Compromisso e que têm acompanhado a intervenção
da Instituição ao longo dos anos e que se têm vindo a ajustar aos novos desafios e intervenções
desenvolvidas pela Organização.
A Misericórdia tem uma longa tradição no apoio/ ajuda aos públicos mais desprotegidos, este
peso da história é patente na intervenção de algumas Respostas Sociais e mais especificamente
naquela que estamos a apresentar.
O CAAS surge em 1995,na altura fruto da procura de algumas pessoas com uma situação mais
frágil e que procuravam ajuda nas respostas mais simples/ primárias como a alimentação, a
possibilidade de ter um espaço onde realizar a sua higiene e em algumas circunstâncias um local
para dormir.
Na data, a Instituição criou alguns serviços que pudessem dar resposta a estes pedidos, embora
não funcionasse como uma Resposta Social.
Em 2001 foi celebrado um protocolo atípico com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança
Social de Santarém, com capacidade para apoiar 15 clientes/utentes em balneário e
alimentação, e 6 clientes/utentes para os serviços de alojamento.
O CAAS – Novo Rumo tem como objetivo contribuir para a progressiva inserção social de
indivíduos em situação de risco e exclusão social, promovendo a reorganização e concretização
de novos objetivos e projetos de vida individual, na comunidade em que se insere.
Para operacionalizar este grande objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos.


Prestar serviços que satisfaçam as necessidades básicas do indivíduo (alimentação,
higiene pessoal e de roupas, alojamento);



Contribuir para a melhoria da qualidade de vida;



Potenciar a autonomia, a estimulação individual e o desenvolvimento estrutural dos
indivíduos;



Promover o desenvolvimento de competências básicas e/ou a aquisição de novas
competências e potencialidades;



Acompanhar o indivíduo em todo o processo de reintegração social e autonomização;
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Prestar apoio psicossocial a todos os indivíduos de modo a contribuir para o seu bemestar.

Relativamente à natureza da prestação de serviços é importante reforçar que os recursos são
ativados de acordo com a natureza das necessidades dos indivíduos e de acordo com o seu
projeto individual.
Num determinado momento pode fazer sentido usufruir de uma resposta, mas em outro
momento pode ser necessário outro recurso.
Esta avaliação é efetuada permanentemente no atendimento/acompanhamento da Resposta
onde são definidos os projetos e ações que o cliente/ utente se compromete a desenvolver e,
as ações que a Instituição assegura para, a melhoria da sua qualidade de vida com vista a criar
um contexto facilitador de tomada de decisão.

Serviços Prestados
Podemos identificar os seguintes serviços:


Atendimento/orientação/acompanhamento personalizado;



Alimentação;



Alojamento;



Cuidados de higiene pessoal;



Tratamento de roupas;



Apoio na administração de fármacos, quando prescritos;



Apoio psicossocial.

A Equipa de trabalho afeta ao CAAS é constituída por 1 Diretor de Estabelecimento, 3 Auxiliares
de Serviços Gerais, 1 vigilante e atualmente um Psicólogo afeto ao projeto “ Oficina da
Reinserção” que colabora e desenvolve atividades com os clientes/utentes do CAAS.
Podemos verificar no quadro 1, o número de cientes/ utentes apoiados durante o ano de 2015
até ao mês de Setembro, no qual podemos verificar que mensalmente apoiámos em média 44
clientes/ utentes.
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Quadro 1 -N.º de Indivíduos Apoiados Mensalmente (Janeiro/Setembro de 2015)
N.º de Elementos apoiados em 2015
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Total
43
42
47
49
42
40
42
45
46

Relativamente à caracterização dos indivíduos apoiados verificamos que na maioria são do
género masculino e com problemáticas associados às dependências, a faixa etária varia entre os
18 e os 65 anos.
Os indivíduos que procuram a Resposta são de um modo geral apoiados e, neste sentido não
existe uma lista de espera.
Apesar de mantermos um número elevado de clientes/utentes face ao protocolo, verificamos
que temos vindo a reduzir o número mensalmente, em parte porque existem outras respostas
e alguns recursos na comunidade e por outro pela especificidade nos indivíduos que nos
procuram.
Temos verificado que existe uma mudança de paradigma nos indivíduos que nos procuram, e se
num passado recente tínhamos um conjunto de pessoas com competências para reorganizar-se
no seu processo de reinserção, atualmente temos pessoas mais frágeis, com uma menor
capacidade interna e sem grande vontade/capacidade para operar mudanças.
Esta mudança verifica-se na adesão às atividades e outras sugestões que são facultadas ao longo
do processo de permanência na Instituição. Muitas vezes as mudanças são apenas de primeira
ordem e muito na satisfação das necessidades primárias dos indivíduos.
Neste sentido, para o próximo ano vamos manter algumas atividades que consideramos
pertinentes para a estabilidade dos clientes/utentes, assim como o trabalho e formação da
Equipa afeta ao CAAS, mas que também é afeta a outros recursos da Instituição, o que por vezes
se torna uma fragilidade.
Por outro lado necessitamos de desenvolver atividades necessárias no âmbito da qualidade para
que possamos aumentar o grau de satisfação dos clientes/utentes, assim como assegurarmos
os seus direitos e deveres.
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Análise SWOT
Forças


Interno









Resposta Social ajustada às
necessidades do público-alvo;
Localização Central;
Articulação com os serviços da
comunidade;
Definição de um projeto e
criação de novas atividades



Externo


Oportunidades
 Integração de voluntários na
Resposta
 Trabalho em rede com outros
serviços
 Trabalho concertado e centrado na
pessoa

Fraquezas
Necessidade de um espaço físico mais
ajustado às necessidades da Resposta;
População demasiado flutuante;
Maior instabilidade no perfil dos indivíduos
apoiados
Surgem novas intervenções no apoio às
pessoas carenciadas, mas não existe
articulação com os responsáveis por estas
ações
Necessidade de criar mais espaços para
tomada de decisão e trabalho de equipa
Ameaças





População demasiado flutuante;
Dificuldade em promover a formação
específica dos colaboradores
Possíveis cortes orçamentais

3.4.2. Centro e Apoio ao Peregrino
Caraterização da Resposta Social
Esta tem sido e prevemos que se mantenha como um negócio social sustentável, neste ano
(2015) aumentámos o número de camas (6 para 12) devido ao número de solicitações.
Fazemos parte do Roteiro Nacional de Peregrinos.
O funcionamento do Centro remete-nos para o futuro, ou seja a sua dupla função, a de ser
resposta à orientação estratégica através do cumprimento das 14 Obras da Misericórdia, mas
sobretudo a importância da divulgação da Marca “Misericórdia de Santarém pelo Mundo”.
3.4.3. Cantinas Sociais
Caraterização da Resposta Social
Esta Resposta foi criada no âmbito do Plano de Emergência Alimentar que se previa ser
temporário, contudo entendemos que se irá manter mas desconhecemos se com as mesmas
caraterísticas.
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3.4.4. Banco de Roupas
Caraterização da Resposta Social
Estes recursos vão desde as ajudas técnicas/produtos de apoio, a equipamentos recuperados,
restaurados e de roupas.
A disponibilidade que mantemos na atenção ao outro, sujeito de necessidades, não se esgota
nas respostas sociais, por isso prevemos melhorar a nossa capacidade de restauro e reciclagem
de forma à criação de um negócio social sustentável.
3.4.5. Coordenação de Voluntariado
Caraterização da Resposta Social
Nos últimos anos temos presenciado a multiplicação de diferentes ações de cariz social em
diferentes áreas e com diferentes intervenções, realizadas por diferentes cidadãos anónimos,
que procuram deste modo participar na comunidade onde estão inseridos, permitindo que
outros possam melhorar a qualidade de vida.
Apesar da conjuntura atual ter aflorado algumas destas ações, em parte pela fragilidade humana
de algumas situações que todos presenciamos, na verdade o voluntariado sempre esteve
presente na história das organizações sociais, e sempre foi visto como uma boa prática e um
exemplo visível de cidadania ativa e responsável.
A nível institucional, o voluntariado surge formalmente com a abertura de algumas Respostas
Sociais, onde demos inicio a uma saudável cooperação entre voluntários e colaboradores.
Esta intervenção é dinamizada tendo por base as diferentes necessidades institucionais e
simultaneamente dando resposta a diferentes elementos da comunidade que nos procuram
para executar o seu voluntariado.
Esta caminhada tem vindo a desenvolver-se, quer em termos de diferentes programas de
voluntariado, quer pelos diferentes perfis dos voluntários que nos procuram e ainda pelas novas
necessidades que surgem.
Para além de termos por base a lei enquadradora do voluntariado, temos criado atividades e
procedimentos que nos permitem evoluir e conseguir acompanhar as exigências dos diferentes
intervenientes neste processo.
A nível Institucional existem voluntários em todas as Respostas Sociais da Misericórdia, de
acordo com as necessidades de cada uma e de acordo com a motivação e expectativa de quem
nos procura.
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A área onde tem sido possível um maior enquadramento dos voluntários é a área da Anciana,
sendo a que abarca um maior número de Respostas e onde os públicos apoiados apresentam
uma maior diversidade de necessidades.
Os programas de voluntariado nestas respostas vão desde, visitas ao domicílio, apoio nas
refeições às pessoas que estão mais dependentes, apoio nas atividades ocupacionais,
dinamização de atividades físicas, apoio nos passeios, acompanhamentos nas atividades diárias
dos idosos, entre outras.
Na área da Infância e Juventude existe uma menor capacidade, o que traduz um menor número
de programas de voluntariado, em parte condicionado pelos próprios programas pedagógicos
que estes serviços apresentam.
Na área da Família e Comunidade temos vindo a integrar voluntários, nomeadamente na
dinamização de ateliers ocupacionais e no acompanhamento/aprendizagem de alguns
clientes/utentes. O banco de roupas tem sido da responsabilidade dos elementos do grupo de
voluntariado.
Os serviços do património e cozinha têm também contado com o apoio e cooperação dos
voluntários, que apoiam em determinadas tarefas.
Ao longo dos anos, a Instituição tem conseguido manter um número constante de voluntários,
embora anualmente exista rotatividade nas entradas e saídas do grupo.
Relativamente às características do grupo por género, este continua a ser maioritariamente
constituído por elementos do género feminino, em parte devido à especificidade dos programas
de voluntariado.
Os elementos do género masculino estão mais presentes nos cargos de gestão e administrativos
da Instituição, embora seja uma tendência que está a mudar na medida que as prestações de
cuidados começam a ser também executadas por estes elementos.
Para que este exercício possa funcionar de um modo mais adequado é necessário envolver todos
os intervenientes, nomeadamente os diretores técnicos das diferentes Respostas Sociais, para
que haja uma identificação das necessidades, mas também para que possa haver uma maior e
melhor integração dos voluntários.
Como temos vindo a refletir é um processo que envolve a colaboração de todos e por vezes é
difícil conciliar as diferentes motivações e expectativas, mas no final acaba por ser um processo
positivo e que nos permite trazer mais qualidade aos serviços.
O processo de qualidade no qual a Instituição está envolvida trás novos pressupostos nesta área,
e exige a adequação de novos procedimentos. Neste sentido, o plano de atividades do próximo
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ano terá refletido ações que passam pela criação/manutenção de atividades que assegurem os
direitos e deveres de quem colabora connosco e, desta forma promover um maior grau de
satisfação de todos os intervenientes.
Para além destas atividades mais específicas estão planificados outras intervenções que temos
vindo a executar anualmente e que têm sido essenciais para que se mantenha o nível de coesão,
nomeadamente a formação, promovendo um maior conhecimento e envolvimento entre todos
os elementos.

Externo

Interno

Análise SWOT
Forças
 A heterogeneidade do grupo de voluntários
 Diferentes programas de voluntariado
 Motivação e criatividade de alguns
elementos
 Plano de formação inicial e contínua para
voluntários
 Reconhecimento interno da mais-valia do
voluntariado
 Flexibilidade na elaboração dos programas
de voluntariado
Oportunidades
 Melhorar a articulação com outros serviços
que tenham gestão de voluntários
 Manutenção e construção de parcerias com
entidades locais que permitam melhorar a
prática do voluntariado

Fraquezas
 Instabilidade de programas de
voluntariado;
 Dificuldade em manter alguns elementos
no grupo a longo prazo
 Dificuldade em mobilizar um maior
número de voluntários para determinadas
atividades
Ameaças
 Existência de novas entidades com
programas de voluntariado mais
desafiantes

3.4.6. Rendimento Social de Inserção
Caraterização da Equipa Multidisciplinar
A Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento em RSI foi constituída em Setembro de 2005,
em virtude do protocolo celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, ao abrigo do Artigo 37º da Lei nº 13/2003 de 21 de
Maio. A constituição inicial da Equipa era de uma Assistente Social e uma Educadora Social,
protocolo que, em Setembro de 2007, foi renovado com o reforço da equipa técnica com a
integração de um Psicólogo e de três Ajudantes Familiares.
A Santa Casa da Misericórdia de Santarém, tem definida uma área geográfica ao nível da
intervenção social no âmbito do RSI e à qual correspondem as Freguesias urbanas de São Nicolau
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e São Salvador que fazem parte da união de freguesias de Marvila, Sta. Iria da Ribeira São
Salvador e São Nicolau, e a Freguesia rural do Vale de Santarém. Em Abril de 2012, o Centro
Distrital de Segurança Social de Santarém reajustou a atribuição de freguesias, e esta equipa
passou a acompanhar também os processos das freguesias rurais de Almoster e Póvoa da Isenta.
O Rendimento Social de Inserção é uma medida pecuniária para os indivíduos e famílias mais
necessitados, constituído por:


Um Contrato de Inserção;



Uma prestação monetária para satisfação das suas necessidades básicas.

Para ter acesso à prestação de Rendimento Social de Inserção, é celebrado e assinado um
Contrato de Inserção, no qual consta um conjunto de deveres e direitos, com vista à
integração social e profissional da pessoa, e que devem ser cumpridos.
O Contrato de Inserção deve ser assinado nos 60 dias após a entrega do Requerimento Inicial.
Após a assinatura do mesmo, a prestação é devida por um período de 12 meses.
Findos 12 meses, caso se mantenha a necessidade, o beneficiário tem a responsabilidade de
entregar na Segurança Social o Requerimento de Renovação.
Isto deve ser feito dois meses antes do final do período de conceção da prestação, ou seja, se o
período terminar em Janeiro, o Requerimento de Renovação deve ser entregue na Segurança
Social até ao final do mês de Outubro.
A equipa de trabalho é formada por 7 elementos.
Uma Técnica Superior de Serviço Social I, uma Educadora Social ll, um Psicólogo l, três Ajudantes
de Família ll e, uma assistente Administrativa Principal.
A equipa protocolada de RSI da Santa Casa da Misericórdia de Santarém tem acordo para 185
famílias, embora esteja acima do mesmo já há algum tempo. A 30 de Setembro do ano corrente,
esta equipa acompanhava 211 agregados familiares.
O protocolo celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e a Santa Casa
da Misericórdia de Santarém, ao abrigo do Artigo 37º da Lei nº 13/2003 de 21 de Maio, prevê o
acompanhamento de 185 famílias.
Durante o ano de 2015, entre os meses de Janeiro e Setembro, a equipa acompanhou em média
209 famílias por mês, mantendo-se sempre acima do que está protocolado com a Segurança
Social.
No que concerne à média de idades, durante os mesmos meses, a faixa etária que predominou
foi a dos 6-18, com cerca de 60% do total de pessoas acompanhadas, inseridas neste intervalo.
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A faixa etária dos 35-44 também se destaca perante as demais, com 45% do total de
beneficiários acompanhados.

Externo

Interno

Análise SWOT
Forças
Equipa Multidisciplinar;
Contrato de inserção;
Atelier ocupacional;
Atendimentos;
 Sessões de Família.
Oportunidades

Fraquezas
 Pouca visibilidade do trabalho realizado pela
equipa;
 Gabinete de trabalho pouco adequado;
 Desinteresse dos beneficiários no
cumprimento das ações.






 Benefícios e isenções para os
beneficiários;
 Ações de formação e consequente
aumento das habilitações literárias;
 Legislação.

Ameaças
 Disparidade no método de trabalho entre as
três equipas;
 Desarticulação entre parceiros e ausência de
trabalho em rede;
 Aumento da pobreza no país;
 Estigma social relativamente à medida e aos
beneficiários.

3.4.7. Banco de Equipamentos
Caraterização
A reciclagem dos equipamentos que são doados têm dupla função, a de manutenção de pessoas
em processo de inserção e a de os prepararmos para a integração em mercado de trabalho.

3.4.8. Banco de Produtos de Apoio/Ajudas Técnicas
Caraterização da Resposta Social
O banco de produtos de apoio/ajudas técnicas, existe desde 1995 mas atualmente prevemos a
sua reestruturação quer na alteração ao regulamento de funcionamento quer na atualização de
equipamentos, de ressalvar que todos os clientes/utentes de S.A.D., beneficiam gratuitamente
destes produtos conforme as suas necessidades.
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3.4.9. Universidade de Terceira Idade de Santarém2
Caraterização da Resposta Social
Este serviço promotor de um envelhecimento ativo de uma cidadania participativa é resultado
de uma gestão partilhada com o Município e a União de Freguesias da Cidade de Santarém e a
Misericórdia de Santarém.
Em 2015/2016 a presidência é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém,
existem atualmente (2015/2016) 346 alunos.
3.5. Área da Saúde
3.5.1. Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção
Caraterização da Resposta Social
A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção (UCCILDM) –
“Hospital de Jesus Cristo”, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é um estabelecimento
integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (REDE) e exerce a sua atividade
em articulação com os outros serviços, sectores e organismos que integram a Rede, no âmbito
do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, e do Acordo estabelecido e assinado em 27 de Maio
de 2011, com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS) e o Centro
Distrital de Segurança Social de Santarém (CDSS).
A UCC - Hospital de Jesus Cristo é uma unidade de internamento, de carácter temporário ou
permanente, com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de saúde de
manutenção a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de
dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio. Tem por finalidade
proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência,
favorecendo o conforto e a qualidade de vida.
Toda a intervenção social e prestação de cuidados de saúde assentam nos seguintes objetivos:
a) Melhorar as condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de dependência,
através da prestação de cuidados continuados de saúde e de apoio social;
b) Apoiar o doente e família na sua reintegração em meio familiar ou outro adequado à sua
situação;
c) Garantir o respeito pela sua identidade e dignidade;

2

Gestão tripartida (SCMS; CMS; UJFS)
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d) Proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada;
e) Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado;
f) Apoiar, acompanhar o internamento tecnicamente adequado à respetiva situação;
g) Apoiar os familiares ou prestadores informais, na respetiva qualificação e na prestação dos
cuidados;
h) Disponibilizar os serviços de apoio necessários ao bem-estar do doente;
i) Promover a articulação com outras unidades, organismos e entidades da Rede, de forma a
garantir a continuidade de cuidados, a satisfação das necessidades das pessoas em situação
de dependência e a otimização da utilização dos recursos;
j) Ensino e treino dos familiares/cuidadores informais.
Missão da UCC
Prestar cuidados de saúde e psicossociais qualificados, humanizados e personalizados assentes
numa política de melhoria contínua e focalizados na satisfação dos doentes.
“Prestar Cuidados Continuados Integrados a pessoas que, independentemente da idade, se
encontrem em situação de dependência, tendo como finalidade a reabilitação, a readaptação
e a reintegração social, tal como a provisão e manutenção de conforto e qualidade de vida,
mesmo em situações irrecuperáveis.” (artigos 4º e 5º do Dec-Lei n.º101/2006, de 6 de Junho)
Visão da UCC
Aposta na excelência técnico profissional, promovendo a multidisciplinaridade e potenciando a
criação de ambientes terapêuticos que possibilitem o desenvolvimento de atividades ao nível
do internamento, garantindo assim a cobertura das necessidades da comunidade no que
respeita aos cuidados continuados de saúde.
Promover a resposta social de forma sustentada, integrada numa rede de parceiros sociais que,
em sintonia, antecipem necessidades e expectativas com vista à satisfação do doente.
Valores da UCC
Tem como princípios basilares de ação o respeito pelos seguintes Direitos Fundamentais:


Dignidade, Liberdade, Igualdade, Solidariedade, Cidadania, Justiça.

Horário e dinâmica de funcionamento
A Unidade de Cuidados Continuados presta apoio 24h por dia, 365 dias por ano.
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Equipa de Trabalho
Relativamente à equipa de trabalho, a UCC - Hospital de Jesus Cristo conta com uma equipa
multidisciplinar com os seguintes profissionais:


1 Coordenadora Geral, acumula funções de Diretora Técnica (DT)



1 Médico (especialista em medicina interna)



1 Médico Fisiatra



1 Assistente Social (AS)



7 Enfermeiros



1 Terapeuta Ocupacional (TO)



1 Fisioterapeuta (FT)



1 Psicólogo



8 Auxiliares de Ação Médica (AAM)



1 Técnica de Nutrição e Dietética3 (TND)

Serviços Prestados
Os profissionais têm como objetivo assegurar os seguintes serviços:


Atividades de manutenção e de estimulação;



Cuidados de enfermagem diários;



Cuidados médicos;



Prescrição e administração de fármacos;



Controlo fisiátrico periódico;



Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional;



Apoio no desempenho de todas as atividades da vida diária;



Apoio psicossocial;



Higiene, conforto e alimentação;



Preparação da alta e respetivo encaminhamento.

Capacidade Total de Resposta do Serviço e Capacidade Média
A Unidade tem capacidade para 21 utentes, com Acordo de Cooperação com o Instituto da
Segurança Social, I.P e com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Tem

3

Comum a todas as respostas sociais
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uma taxa de ocupação com média de 97,17% e os utentes internados até 30 de Setembro de
2015, têm uma média de idade de 75 anos.
Análise SWOT

Interno

Forças
- Equipa multidisciplinar;
- Empresa de Limpeza Externa;
- Boas instalações e equipamentos;
- Acesso a formações, para auxiliares;
- Partilha de recursos entre respostas
sociais e possibilidade de interação
entre os utentes das várias respostas
sociais;
- Boa relação entre respostas sociais e
serviços;
- Processo de implementação do
sistema de gestão da qualidade;

Externo

Oportunidades
- Estágios curriculares na área da
animação e de auxiliar de ação
médica;
- Trabalho integrado na RNCCI;
- Parceria com o Hospital Distrital de
Santarém, na área do controlo de
infeção.

Fraquezas
- Debilidades ao nível do transporte e circuito dos sujos
e limpos e dos lixos;
- Permanência temporária dos voluntários;
- Ausência de diferenciação positiva de trabalhadores;
- Ausência de penalizações aquando o incumprimento
das normas instituídas;
- Espaço exterior inadequado para usufruto dos
utentes;
- Ausência de uma área de refeições e de convívio entre
familiares/ utentes/ funcionários (principalmente ao
fim de semana);
- Ausência de formação especializada para quadros
superiores, nas áreas do controlo de infeção;
- Dificuldade na conciliação de horários dos elementos
da equipa multidisciplinar, pelas exigências no
envolvimento em atividades institucionais;
Ameaças
- Imprevisibilidade do perfil de utentes;
- Insuficiência de respostas sociais de carater
permanente, alternativas à RNCCI;
- Ausência de respostas sociais permanentes para
pessoas em idade adulta;
- Deficiência ao nível da informação de saúde dos
utentes, disponibilizada antes da admissão dos
mesmos;

3.6. Serviços Administrativos e Financeiros
Caracterização
Prevemos que como a mudança de instalações e a redistribuição de tarefas possamos pensar o
futuro, quer dos profissionais do serviço, quer dos que estão em articulação/dependência, caso
dos do serviço de aprovisionamento venham a beneficiar não só de melhores condições de
trabalho mas também por via do implementação do sistema de qualidade a serem mais
eficientes, tendo sido já construídos procedimentos que ajudam a clarificar as
tarefas/responsabilidades de cada trabalhador. Não se preveem alterações no atual quadro de
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pessoal, nem na estrutura funcional dos serviços administrativos e financeiros para o exercício
económico de 2016.
3.6.1. Aprovisionamento
Caracterização do Serviço
O Aprovisionamento gere o ciclo logístico entre a SCMS e os seus fornecedores, e procurará
manter o processo de relação com os fornecedores para garantir o abastecimento logístico de
matérias-primas, subsidiárias e de consumo, desde a entrada até ao seu consumo pelas diversas
Respostas /Serviços, assim como do fornecimento de serviços externos indispensáveis ao seu
bom funcionamento.
3.6.2. Contabilidade
Caracterização do Serviço
O principal objetivo da contabilidade é a correta representação do património da Organização e
a disponibilização de informação aos utilizadores sobre os aspetos de natureza económica e
financeira, através do relato, pareceres, ou quaisquer outros meios que tenham por objetivo
melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos serviços que a SCMS disponibiliza, pelo
que, no plano operacional, os desvios ao orçamento para 2016 serão um desafio ao trabalho de
monitorização, assim como, as constantes alterações normativas em matérias fiscais.
3.6.3. Expediente Geral
Caracterização do Serviço
Ao Sector de Expediente Geral compete: Executar as atividades de expediente geral e
distribuição de correspondência, organizar e manter o arquivo geral da SCMS, proceder à
divulgação interna de despachos e outro tipo de documentos, assegurar o atendimento
telefónico e colaborar em tarefas da área financeira.
3.6.4. Tesouraria
Caracterização do Serviço
À Tesouraria compete: a elaboração dos documentos de quitação (recibos) resultantes da
arrecadação de receitas e a gestão das contas correntes dos clientes/utentes e demais
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intervenientes da SCMS, assim como a conferência dos valores em caixa e cofre e a manutenção
dos registos atualizados que permitam o controlo dos movimentos de tesouraria.
3.6.5. Encadernação
Caraterização
O que foi uma oficina – escola, é hoje um serviço a necessitar urgentemente de ser valorizado e
para tal prevemos que o primeiro passo seja a mudança de instalações para um local mais
central do ponto de vista da visibilidade dos trabalhos que fazem.
Associar este serviço às futuras instalações dos serviços administrativos é do ponto de vista da
imagem/divulgação um salto qualitativo significativo.
3.7. Área de Recursos Humanos
3.7.1. Gestão de Recursos Humanos
Caraterização do Departamento
O Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Santa Casa da Misericórdia de Santarém
integra às seguintes serviços:
1.

Gestão Administrativa de Recursos Humanos;

2.

Gabinete de Formação Profissional e Projetos de Inovação;

3.

Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho em regime de prestação de serviços;

4.

Gabinete Jurídico.

Prestam serviço nesta unidade orgânica atualmente 4 trabalhadoras e uma estagiária:
1 - Diretora Coordenadora da área de Pessoal que chefia a equipa de trabalho;
1 - Técnica de Recursos Humanos;
1 - Técnica Superior de Serviço Social, na área de formação e desenvolvimento e projetos
de parceria;
1 – Jurista;
1 – Técnica de Recursos Humanos Estagiária a prestar apoio na área da Qualidade.
A área de Saúde Higiene e Segurança no Trabalho assume a forma de serviço externo da
responsabilidade de uma empresa especializada que trabalha em parceria com o Departamento
de Recursos Humanos.
O Departamento apoia 258 colaboradores da Instituição, que inclui 241 trabalhadores por conta
de outrem, 5 contratos emprego inserção e emprego inserção +, 2 contratos de formação em
posto de trabalho (estágios emprego) e 10 contratos de prestação de serviços, distribuídos pelas
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seguintes áreas de intervenção: Anciania, Infância/Juventude, Família/Comunidade, Saúde e
Serviços de Apoio.
Para assegurar a sua missão a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, cumpre com as
orientações legais dos protocolos de cooperação estabelecidos com a Segurança Social e com
os Ministérios da Saúde e Educação que estipulam os rácios mínimos em termos do número de
pessoas e categorias profissionais a afetar a cada Resposta Social.
Análise SWOT

Interno








Externo








Forças
Equipa de trabalho competente, dinâmica
e motivada para a melhoria continua.
Conhecimento alargado da Instituição.
Certificação da Instituição como entidade
formadora.
Procedimentos em conformidade com a
legislação em vigor.
Apoio Jurídico disponível.
Oportunidades
Processo de certificação EQUASS.
Medidas e incentivos de apoio à
contratação.
Protocolos de Cooperação com entidades
locais (benefícios para os trabalhadores).
Manifesto interesse de entidades
congéneres pela oferta/atividade
formativa da SCMS.
Conhecimento atempado das alterações
legislativas.













Fraquezas
Nº reduzido de trabalhadores face à
diversidade de assuntos a tratar.
Turnover de Recursos Humanos.
Dificuldade de envolvimento e motivação
dos colaboradores.
Tendência para sectorização da orgânica
institucional (por Resposta Social/Área).
Ameaças
Restrições orçamentais.
Alterações da legislação aplicável.
Restrição das áreas de formação
financeiramente apoiadas por entidades
externas.
Competitividade no âmbito da oferta
formativa.

3.7.2. Saúde e Segurança
Caraterização do Serviço
A área da saúde e segurança no trabalho existe em formato de serviço externo, monitorizado
pelos profissionais deste departamento, contudo prevemos no próximo concurso para aquisição
de serviços, que sejam contempladas as análises clinicas aos manipuladores de alimentos.
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3.7.3. Gabinete Jurídico
Caraterização do Serviço
O apoio jurídico aos colaboradores/serviços da SCMS, é reconhecido como uma mais-valia,
sobretudo no controlo e cumprimento das alterações legislativas.
Para o ano de 2016 prevê-se como atividades primordiais o acompanhamento da
implementação do procedimento de gestão do banco de horas individual; a solicitação de
autorizações, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para o
tratamento/informatização de dados pessoais de Irmãos, colaboradores, fornecedores, bem
como, a solicitação de autorização para a captação de imagens de audiovisual em todos os
edifícios que tenham controlo por videovigilância; o desenvolvimento de ações de informação
sobre o novo Acordo Coletivo de Trabalho, caso este venha a ter aplicação na Instituição.
Durante o ano de 2016 devem, ainda, ser elaborados os seguintes Regulamentos Internos:
Voluntariado, Centro de Apoio a Peregrinos e Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores. Ao
longo de todo o ano mantém-se as atividades de monitorização dos instrumentos já produzidos
e aprovados, nomeadamente os Regulamentos das Respostas Sociais/Valências, do
Compromisso e Regulamento conexos, bem como, a monitorização das alterações legislativas.
3.8. Formação e Projetos
Caraterização do Serviço
Em 30 de Abril de 2016 terminará o Projeto iniciado em 1 de Abril de 2014, cuja população alvo
são Toxicodependentes em processo de inserção – Oficina de Reinserção e Jovens do ensino
básico - Oficina de Prevenção. Este projeto manterá a parceria alargada cujo funcionamento se
prevê com a participação ativa de cada um conforme temos verificado.
Ainda em 2016 até 30 de Setembro de 2018 manter-se-á o CLDS – 3G (Contrato Local de
Desenvolvimento Social – 3ª Geração) que tem intervenção Concelhia.
O eixo prioritário considerado é: Prevenção da Pobreza Infantil.
Também neste Projeto a intervenção da Misericórdia de Santarém acresce a de outros parceiros,
sendo que a entidade coordenadora é a APPACDM.
Relativamente a outros projetos nomeadamente nacionais, estão dependentes da abertura do
Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020 do qual conhecemos constrangimentos às
candidaturas na área da Economia Social.
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Relativamente aos Projetos Transnacionais aguardamos aprovação de Candidaturas para novas
parcerias, no entanto estão dependentes da Comissão Europeia.
3.9. Serviços de Apoio
3.9.1. Nutrição e Alimentação
Caraterização do Serviço
O fornecimento das refeições aos clientes/utentes da Santa Casa da Misericórdia de Santarém
é da responsabilidade do Serviço de Nutrição e Alimentação sendo dotado de um quadro de
pessoal próprio.
O Serviço de Nutrição e Alimentação participa e age de acordo com as decisões institucionais
tomadas, numa perspetiva de melhoria continua e de garantia de qualidade dos serviços
prestados, atendendo à otimização dos recursos existentes, para beneficio alimentar e
nutricional dos clientes/utentes.
O Serviço de Nutrição e Alimentação tem por missão garantir o fornecimento de refeições
equilibradas, sob o ponto de vista nutricional, seguras do ponto de vista microbiológico e
adequadas à situação clínica dos clientes/utentes, tendo em vista objetivos profiláticos,
terapêuticos e de qualidade. Este serviço integra as áreas da nutrição clínica, nutrição
comunitária e alimentação coletiva.
Atualmente presta serviço nesta unidade orgânica:


1 Nutricionista/Dietista;



1 Cozinheira I



4 Ajudante cozinheira II



5 Ajudante cozinheira I

O sistema de produção e distribuição das refeições é centralizado e faz-se pelo sistema a quente,
fornecendo a alimentação para os clientes/utentes das várias respostas sociais/serviço da SCMS
e para outras instituições através do sistema de catering.
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Análise SWOT




Interno





Externo








Forças
Localização Geográfica;
Interação com os diferentes serviços e
respostas sociais;
Possibilidade de acompanhar todo o
processo de produção alimentar;
Processo de implementação da qualidade
em algumas respostas sociais;
Processo de formação dos manipuladores
de alimentos;
Colaboração de uma voluntária
diariamente.
Oportunidades
Estágios curriculares de Nutrição;
Estágios curriculares de cozinha;
Implementação do processo de qualidade;
Sistema de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências Profissionais
da cozinheira.







Fraquezas
Organização do horário de trabalho;
Ausência de sistema eletrónico de
requisição de refeições;
Ausência de penalizações aquando
incumprimento das normas instituídas;
Baixas remunerações;
Ausência de balança adaptada para
pesagem em situações de dependência.

Ameaças
 Estrutura do armazém, falta de rede de
frio;
 Circuito dos sujos na cozinha e armazém;
 Ajudantes assegurarem diariamente
funções da cozinheira;
 Transporte das refeições para o exterior
da instituição.

3.9.2. Lavandaria
Caraterização
Serviço onde tem de se alterar procedimentos e gradualmente ir-se remodelando o
equipamento pois os cerca de 15000 kg/mês de roupa que em media são lavados, passados a
ferro e em determinadas circunstâncias têm a intervenção da costura.
Pretendemos prevenir situações de possíveis contaminações através da criação de circuitos
adequados às barreiras arquitetónicas existentes e ainda promover formação adequada aos
trabalhadores deste setor.
3.9.3. Transportes
Caraterização
No âmbito da política consertada, prevemos manter a remodelação gradual do parque
automóvel, pois o desgaste não é só em número de quilómetros, mas sobretudo na utilização
em regime de “para e arranca” é motivo de um maior número de avarias.
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Quanto ao crescente número de clientes/utentes, significa uma maior utilização, com a
necessidade duma gestão centralizada, que se verificou e propomos a sua conformidade e
melhoria, através da utilização de ferramentas eletrónicas a serem estudadas.
3.9.4. Tecnologias de Informação e Comunicação
Caraterização do Serviço
É um serviço de Apoio a toda a Organização. Propomo-nos a:


Assegurar e coordenar a gestão de todo o parque informático da SCMS e a
implementação de políticas de manutenção.



Emitir pareceres e elaborar propostas sobre a aquisição do equipamento informático e
software solicitado pelas Respostas Sociais.



Assegurar a gestão e o licenciamento do software existente;



Disponibilizar e gerir as infraestruturas de comunicação de redes de dados, voz e
garantir o seu normal funcionamento;



Assegurar a ligação adequada da rede interna da SCMS com o exterior;



Estudar, desenvolver e implementar medidas de segurança dos recursos lógicos e físicos
disponíveis;



Administrar e assegurar a manutenção dos sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações informáticas existentes;



Assegurar a gestão/manutenção dos servidores WWW, correio eletrónico, firewall;



Assegurar a gestão, manutenção e otimização dos servidores da área administrativa e
social;



Proceder à implementação de procedimentos de proteção e integridade da informação;



Orientar e assegurar a informatização da gestão dos serviços e apoiar o
desenvolvimento de soluções que melhor satisfaçam as necessidades da SCMS;



Elaborar um relatório anual e um plano de atividades.



Assegurar o bom funcionamento da plataforma dos gases medicinais da Unidade de
Cuidados Continuados.



Proceder à inventariação/gestão física dos ativos de imobilizado.
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3.10.

Património e Obras

3.10.1. Património
Caraterização
Falar de Património é falar do passado, que no futuro gera alguns constrangimentos, devido à
necessidade de obras de conservação e recuperação de edifícios.
As doações que se têm verificado nos últimos anos também exigem investimento porque
adaptar /remodelar imoveis, ou seja há um tempo significativo entre o investimento e a
recuperação do mesmo e sua rentabilização.
Tem sido opção e irá continuar a sê-lo no próximo ano, a utilização dos recursos da equipa de
obras e manutenção nas intervenções programadas nomeadamente nas remodelações dos
espaços de armazém e serviços administrativos, contudo há que referir que apesar do esforço,
temos necessidade de recorrer a serviços especializados (ex. colocação de pavimento, tetos
falsos ou eletricidade).
Prevemos que no âmbito da parceria (Nersant, Câmara Municipal de Santarém e SCMS), para a
reabilitação urbana, venhamos a poder fazer outras intervenções, nomeadamente no Centro
Histórico da Cidade.
Para as Igrejas, mantem-se em plano a sua conservação, sendo que a Capela da Sr.ª do Monte
continua cedida à Igreja Ortodoxa Romena, que tem a seu cargo a manutenção deste
monumento.
3.10.2. Obras
Caraterização do Serviço
Serviço comum a todas a Instituição, que para além das obras de manutenção e conservação
dos equipamentos dos diferentes serviços, acorre às situações de emergência (desentupimentos
de esgotos).
Para 2016 prevemos a recuperação de imoveis devolutos da Santa Casa da Misericórdia de
Santarém, confirmação das obras necessárias à transferência do Armazém e dos Serviços
Administrativos, recuperação das instalações do Atendimento Social, recuperação das
instalações do CAAS – Centro de Atendimento e Acolhimento Social.
Manteremos também os trabalhos necessários à conservação do Património e ainda
intervenção nas atividades promovidas pelas Respostas Sociais (ex: montagem Festa da
Amizade).
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3.11.

Praça de Toiros4

Caraterização
Prevemos o reinício de um novo período de conceção do direito de exploração por mais três
anos, contudo é necessário intervir (colocação de vedação de segurança) para respeitar as
normas legais que nos são impostas.
Os atuais movimentos anti taurinos também nos remetem para a reflexão sobre a utilização do
espaço para outras atividades, no entanto as caraterísticas estruturais do mesmo, não são as
mais favoráveis.
3.12. Centro de Recursos
Caraterização
Com a conclusão do Contrato Local de Desenvolvimento Social +, em junho de 2015, e com a
obrigatoriedade de manter em funcionamento do Centro de Recurso durante mais três anos,
houve necessidade de repensar a sua dinâmica.
Avaliamos as necessidades e verificámos que disponhamos do essencial, ou seja de vontade,
saber, motivação e capacidade de resposta à medida.
Em julho abriu à Comunidade o Centro de Recursos.
A experiência adquirida nos meses seguintes remete-nos para manter e diversificar a oferta.
Em 2015: Fisioterapia, Massagem Terapêutica, Nutrição/Dietética, Terapia Familiar e
Enfermagem foram as especialidades solicitadas, contudo e face aos resultados obtidos,
propomo-nos a aumentar, com Terapia Ocupacional, Psicomotricidade.
Este parece-nos ser o modelo de negócio de futuro, sustentável mas capaz de aumentar.
Nos Acordos/Protocolos existentes prevemos divulgá-los e também encontrar mais entidades
interessadas em protocolar serviços com a Misericórdia.
Há um trabalho a fazer que prevemos desafiante, sobretudo pela necessidade de divulgação
utilizando para tal ferramentas de Marketing.

4

Não faz parte do organograma geral da SCMS
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4. Conclusão
Falamos de negócios sociais e propomo-nos lentamente mas com segurança, conforme tem sido
nossa prática, e sempre no cumprimento das normas legais a criar o que hoje em dia pode ser
gerador de receita para a SCMS.
Já crescemos, agora precisamos de consolidar e de desenvolver, adequar e melhorar com vista
a um futuro sustentado e sustentável.
A necessidade de divulgar o que se faz na Misericórdia é uma responsabilidade que por via de
termos sido premiados com consultadoria gratuita na área do Marketing e Angariação de
Fundos, podemos envolver, motivar diferentes públicos: a Comunidade geral, os Irmãos, os
colaboradores e ainda todos os restantes stakeholders da Instituição.
Precisamos cada vez mais de reforçar a coesão interna e de nos abrirmos ao exterior. Sermos
certificados na área da formação profissional tem sido um instrumento valioso por nos
mostrarmos, por desafiar parceiros a partilharem connosco o que de melhor sabemos fazer.
Contudo queremos ir mais além e só é possível com a ajuda, crítica construtiva e participação
de todos, no futuro da Misericórdia.
Os eventuais programas e projetos provenientes do Quadro de Apoio 2014-2020, só são
passíveis de candidatura, quando desbloqueados os regulamentos e definidos os prazos, o que
até agora não tem acontecido, por isso a dificuldade de prever outras ações para o próximo ano,
nomeadamente as “Residências Assistidas”, na cerca da edifício sede.
Há caminho, mas no âmbito de uma Politica de Transparência, temos que ser prudentes mas
não desistentes e é por isso que propomos um aumento de receita através da atualização de
mensalidades na área da anciania; pagamento de material de incontinência e a UTIS com plano
próprio.
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Anexo I – Equipa da Qualidade

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

MAI

Recursos
Indicadores

Destinatários

Custo Total
Previsto

Responsável

Humanos

Materiais

Todas as partes
intervenientes

Equipa de
Gestão / Equipa
da Qualidade /
Equipa técnica /
operacionais

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

→

Dar continuidade á
-Elaborar documentos
elaboração dos documentos
de acordo com o
centrais e orientadores da
referencial EQUASS
Instituição

- N.º de
documentos
elaborados e
revistos

-Planear ações para o
desenvolvimento/imple
mentação das
Implementar o sistema de metodologias de
gestão da qualidade em
trabalho, de acordo com
todas as Respostas Sociais o EQUASS
de acordo com o referencial - Elaborar e rever a
EQUASS
documentação
- Divulgar a informação
a todas as partes
interessadas

- Nível de
implementação do
sistema de gestão
da qualidade
- Cumprimento do
planeamento

Todas as partes
intervenientes

Equipa de
Gestão / Equipa
da Qualidade /
Equipa técnica /
operacionais

- N.º de ações de
divulgação

Todas as partes
intervenientes

Equipa técnica /
Equipa da
Qualidade

Consumíveis
Computador
Impressora
Sala (formação)

------

Equipa da
Qualidade

- Nº de Não
conformidades
detetadas

Equipa da
Qualidade /
Equipa técnica

Equipa de
Gestão / Equipa
da Qualidade /
Equipa técnica

Consumíveis

------

Equipa da
Qualidade

Divulgar a informação a
todas as partes
intervenientes

- Divulgar a missão,
visão, valores e políticas
da Instituição

- Registar e tratar as
Assegurar a manutenção do
NC's Avaliar a eficácia
Sistema de Gestão da
das ações
Qualidade
implementadas.
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Equipa da Qualidade

E01

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma

Página 64 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

Implementar ações de
melhoria na sequência da
implementação do sistema
da gestão da qualidade

E01

Monitorizar a gestão de
reclamações, sugestões e
elogios

- Monitorização de
reclamações, sugestões
e elogios

Verificar o grau de
cumprimento dos
procedimentos definidos

- Criar equipa de
auditores internos
composta por
trabalhadores
- Realização de
auditorias internas aos
vários processos

Avaliar a conformidade das
Respostas Sociais

- Monitorizar o sistema
de gestão da qualidade

- N.º de ações de
melhoria
implementadas
(n.º de ações
eficazes / n.º ações
não eficazes)

Todas as partes
intervenientes

Equipa de
Gestão / Equipa
da Qualidade /
Equipa técnica /
operacionais

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

- N.º de práticas de
melhoria

Todas as partes
intervenientes

Equipa técnica /
equipa da
qualidade

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

Todas as partes
intervenientes

Equipa da
qualidade

Consumíveis
Computador

-----

Equipa da
Qualidade

Todas as partes
intervenientes

Equipa da
Qualidade /
Equipa técnica

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

Todas as partes
intervenientes

Equipa da
qualidade
Equipa Auditora

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

- N.º de
reclamações
- N.º de sugestões
- N.º de elogios
- N.º de equipas
auditoras
- N.º de auditorias
internas realizadas
- Conformidade das
práticas (n.º de
não-conformidades
/ n.º de
oportunidades de
melhoria)
- Tratamento das
não conformidade das
práticas (n.º de
ações
implementadas)
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Equipa da Qualidade

Monitorizar as práticas de
melhoria

- Recolha de
informação,
identificação das ações
de melhoria e
formalização do
planeamentoImplementação de
ações de melhoria
- Avaliação da eficácia
- Divulgação das ações
implementadas
- Monitorizar plano de
conceção e
desenvolvimento de
práticas de melhoria
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E01

Promover ações/reuniões
com envolvimento dos
colaboradores

- Identificar, convocar e
registar ações/reuniões
com os colaboradores

- Certificado
EQUASS Assurance
- Prazo para
obtenção de
certificado EQUASS

- Taxa de
participação
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Todas as partes
intervenientes

Todas as partes
intervenientes

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

Colaboradores

Equipa da
Qualidade /
Diretores
Técnicos/Técnico
s Responsáveis

Consumíveis
Computador
Impressora
Sala (formação)

------

Equipa da
Qualidade

Equipa da Qualidade

Obter a Certificação
EQUASS Assurance

- Contatar a APQ
- Solicitar orçamento e
propô-lo à Mesa
Administrativa
- Solicitar auditoria
externa (3.ª parte) para
obtenção de
certificação através da
candidatura
- Preparar toda a
documentação para a
auditoria
- Envio da
documentação à APQ
(Auditor(es) de 3.ª
parte)
- Convocar
colaboradores,
clientes/utentes,
familiares, entidades
financiadoras e
parceiros para o dia da
auditoria
- Analisar o relatório da
auditoria e elaborar o
Plano de Ações
Corretivas, preventivas
e/ou oportunidades de
melhoria

E02

SANTARÉM
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E04

- Divulgação dos
resultados

- Nível de
satisfação dos
clientes/utentes
- Nível de
satisfação dos
familiares
- Nível de
satisfação dos
parceiros
- Nível de
satisfação dos
financiadores
- Nível de
satisfação dos
fornecedores

Todas as partes
intervenientes

Monitorizar a eficácia e
eficiência das parcerias

- Monitorizar o plano de
parcerias

- Grau de
monitorização do
plano

Clientes e
associados

Avaliar anualmente o valor
acrescentado das suas
parcerias

- Avaliar anualmente o
valor acrescentado das
suas parcerias

- Valor
acrescentado das
suas parcerias

Parceiros

Monitorizar a avaliação da
satisfação de todas as
partes interessadas
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Equipa da
Qualidade/
Equipa Técnica e
demais
intervenientes

Equipa da
qualidade /
Equipa de
Gestão
Equipa da
qualidade/parcei
ros

Consumíveis
Computador
Impressora

------

Equipa da
Qualidade

Consumíveis
Computador
Impressora

-----

Equipa da
Qualidade

Consumíveis
Computador
Impressora

-----

Equipa da
Qualidade

Equipa da Qualidade

E03

SANTARÉM
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Anexo II – Recursos Humanos

Implementação de
instrumentos específicos
referentes à gestão de
recursos humanos no
âmbito do processo de
certificação de serviços
prestados (EQUASS);
 Operacionalização de
100% dos documentos
revistos/utilizados.

 Revisão dos
procedimentos e
Revisão de procedimentos e
instrumentos sempre
instrumentos sempre que
que a sua eficácia se
se justifique.
revele insuficiente e
propor a sua alteração;

 Aplicação do inquérito
de satisfação dos
Avaliar o grau de satisfação trabalhadores e
dos trabalhadores.
tratamento de dados e
divulgação dos
resultados.

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

Recursos
Indicadores

Destinatários

→

 Aplicação de
procedimentos e
instrumentos em
conformidade com
as diretrizes da
certificação
EQUASS.
 Diminuição de
dúvidas e
respetivos
esclarecimentos;
 Avaliação da
eficácia da
utilização de
procedimentos e
instrumentos
adotados;
 Índice de
satisfação dos
trabalhadores.
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Responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços.

Trabalhadores da
SCMS.

Custo Total
Previsto

Responsável

Humanos

Materiais

Equipa do DRH e
responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH e
Trabalhadores da
Responsáveis das
SCMS.
Respostas Sociais

Recursos Humanos

E01

Cumprir o referencial de
qualidade "EQUASS"
relativamente à
operacionalização de
procedimentos e
instrumentos de trabalho
referentes à gestão de
recursos humanos.

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma
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 Processamento de
100% das alterações
mensais com efeito no
vencimento e cadastro
do pessoal (baixas,
faltas, feriados);
 Fecho do período na
aplicação Softgold e
exportação das
alterações a processar;
 Integração de outros
Assegurar o processamento abonos e descontos (SF,
de vencimentos e outros SN, mensalidades dos
abonos de pessoal, bem
filhos dos
como processar a
trabalhadores/
liquidação dos respetivos beneficiários da
descontos.
medidas de promoção
de inserção laboral,
rendas, combustíveis,
descontos judiciais e
adiantamentos;
 Emissão de
documentação para:
transferências, seguros,
sindicatos, fundos de
compensação,
segurança social,
finanças, solicitadores)

 Taxa de erros
com
processamento de
5%.

 Gestão de 100% dos
processos de seleção
com base na definição
Cumprir o procedimento de de critérios de seleção e
Recrutamento e Seleção da perfil do(s) candidato(s);
SCMS.
 Cumprir com o
disposto no impresso
“Processo de Admissão
e Cessação Checklist”.

 N.º de processos
de recrutamento
em conformidade
com o
procedimento
(art.º 32 do CT);
 Grau de
cumprimento no
disposto no
impresso “Processo
de Admissão e
Cessação
Checklist”.
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Trabalhadores,
Prestadores de
Serviços e
Equipa do DRH e
Beneficiários das Responsáveis das
medidas de
Respostas
promoção de
Sociais/Serviços
inserção laboral
da SCMS.

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

DiretoEra
Coordenadora de
Recursos
Humanos

Coordenadora
Geral, Equipa do
DRH e
Responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH.

Recursos Humanos

E02

SANTARÉM
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Garantir a execução dos
 Comunicação de 100%
procedimentos legais
das entradas e saídas de
inerentes à entrada e saída trabalhadores/
de trabalhadores e
beneficiários das
beneficiários das medidas medidas de promoção
de promoção de inserção de inserção laboral às
laboral da Instituição.
entidades competentes.

 Inexistência de
reclamações por
parte dos
organismos oficiais.

Respeitar o procedimento
inerente ao Acolhimento e
Integração de novos
trabalhadores.

 N.º de relatórios
entregues pelas
chefias/ N.º anual
de admissões.

Implementar modelo de
Avaliação de Desempenho e
assegurar que os
procedimentos inerentes
sejam cumpridos por todas
as partes envolvidas no
processo.

Manter os processos
individuais dos
colaboradores atualizados.

Articular com os Serviços
Administrativos.

 Monitorização do
processo.

 Remeter para
aprovação junto da
Mesa Administrativa;
 Divulgar regulamento,
procedimento e
disponibilizar a
documentação;
 Monitorização do
processo.
 Garantir que pelo
menos 75% das
informações constantes
nos processos
individuais se encontra
atualizada.
 Fornecer e receber
informações necessárias
para a execução de
diversas atividades
(declarações, ofícios,
ordens serviço,
consultas públicas).

Elaborar e gerir mapas de  Garantir que 100%
férias que permitam o
dos mapas de férias
normal funcionamento dos estão operacionais até
serviços.
15 de Abril de cada ano.

 Disponibilização
da documentação;
 Tratamento da
informação.

 Registos com
informação
atualizada e
organizada
facilitando a
consulta.

 Inexistência de
reclamações.

 Inexistência de
reclamações;
 Apuramento das
férias no final de
cada ano.
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Segurança Social,
Fundo de
Compensação do
Trabalho e
Centro de
Emprego.

Equipa do DRH

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Diretora
Coordenadora da
área de Recursos
Humanos

Equipa do DRH,
Responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços,
Tutor

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

Equipa do DRH.

-----

Equipa do DRH
/Chefias

Mesa
Administrativa,
Trabalhadores da
Comissão de
SCMS.
avaliação, equipa
do DRH e equipa
de avaliadores

Computador e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH

Pastas de
arquivo,
arquivador
colocados em
espaço privado.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH
/Chefias

Equipa do DRH,
Responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços
e Serviços
Administrativos.
Trabalhadores,
Prestadores de
Serviços e
Beneficiários das
medidas de
promoção de
inserção laboral.

Equipa do DRH e
Trabalhadores da Responsáveis das
SCMS.
Respostas
Sociais/Serviços

Recursos Humanos

E02

SANTARÉM
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Rever periodicamente os
quadros de pessoal.

 Atualização trimestral
dos quadros de pessoal
e distribuição pelos
responsáveis de cada
Resposta Social/Serviço
para verificação e
afixação.

E02

 Diminuir a taxa de
erros registada em 2%,
Gerir o sistema biométrico.
proporcionando registos
fiáveis.

Gerir a base de dados da
aplicação "Senator FX".

 Atualização da base
de dados em função das
entradas e saídas de
colaboradores;
 Apoio na resolução de
problemas relacionados
com o sistema de
abertura das portas;
 Reportar eventuais
anomalias do sistema ao
Técnico de Informática.

Respostas
Sociais/serviços.

Equipa do DRH,
Responsáveis das
Resposta
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

 N.º total de
alertas.

Equipa do DRH,
Trabalhadores da Responsáveis das
SCMS.
Resposta
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Computador,
software
aplicacional.

-----

Equipa do DRH

Computador,
software
aplicacional.

-----

Equipa do DRH

 Diminuição de
anomalias no
sistema.

Equipa do DRH.

Responsáveis
pela gestão da
aplicação
softgold nas
diversas
Respostas
Socais/Serviços

 N.º de
entradas/N.º de
saídas;
 Percentagem de
anomalias
resolvidas.

Colaboradores
da SCMS.

Equipa do DRH
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Recursos Humanos

 Supervisão do
Monitorizar o cumprimento cumprimento do
do Acordo Individual de
procedimento de
Banco de Horas.
utilização de banco de
horas.

 Conformidade
entre a informação
constante nos
mapas afixados, os
registos da
aplicação Desafio
Informático.
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 Agendamento de 90%
de consultas de acordo
com a legislação em
vigor;
 Notificar incidentes e
acidentes de trabalho;
Articular com a empresa de
 Agendar e
prestação de serviços de
acompanhar as visitas às
Saúde e Segurança no
instalações da
Trabalho.
Instituição.
 Articular as datas de
realização das ações de
(in)formação em
matéria de segurança no
trabalho.
 Análise da situação
socioprofissional dos
Recursos Humanos e
perspetivar a sua
evolução em termos de
Garantir a elaboração e
carreira/salários;
monitorização dos
 Programação de 90%
instrumentos de
das alterações previstas
planeamento de gestão
(admissões, demissões,
previsional dos Recursos
promoções e
Humanos.
progressões,
aposentações,
mobilidades);
 Contabilização das
previsões (salários,
abonos, impostos).

 N.º consultas
realizadas/N.º
consultas previstas;
 N.º de
participações
enviadas /N.º de
acidentes
ocorridos.

Trabalhadores e
Beneficiários das
medidas de
promoção de
inserção laboral.

Equipa do DRH

Telefone e
computador.

-----

Diretora
Coordenadora da
área de RH

Serviços de
contabilidade.

Diretora
Coordenadora da
área de RH e
Responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Diretora
Coordenadora da
área de RH

Recursos Humanos

E02

SANTARÉM

 Execução
orçamental.
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 Elaboração e envio do
Relatório Único ao
Departamento de
Estudos, Estatística e
Planeamento do
Ministério do Trabalho e
Cumprir com as obrigações
aos parceiros sociais,
legais da Instituição em
anualmente
matéria de Gestão de
(normalmente em Abril);
Recursos Humanos.
 Resposta trimestral a
inquéritos à Estrutura de
Ganhos, Aos Ganhos e
Duração do Trabalho,
Aos Empregos Vagos,
etc.
 Divulgação periódica
dos Protocolos;
Garantir a divulgação de
 Aplicação, tratamento
Protocolos de Cooperação e divulgação dos dados
existentes.
do inquérito de
satisfação dos
trabalhadores.
 Aplicação dos
Monitorização dos
instrumentos de registo
instrumentos de registo
e avaliação em 100% das
criados em conformidade ações de formação a
com as diretrizes da DGERT, desenvolver;
no que concerne ao modelo  Revisão dos
de formação.
instrumentos sempre
que a sua eficácia se
revele insuficiente.
Desenvolver ações que
 Planeamento e/ou
promovam a aquisição de
desenvolvimento de 5
competências essenciais
ações formativas
para responder aos desafios
considerando as
emergentes no que
necessidades
concerne à qualidade dos
identificadas.
serviços prestados.

 Respostas
atempadas;
 Inexistência de
reclamações por
parte dos
organismos
competentes.

Inspeção-Geral
do Trabalho e ao
Departamento
de Estudos,
Estatística e
Planeamento do
Ministério do
Trabalho.

 Índice de
satisfação dos
trabalhadores face
aos protocolos
estabelecidos.

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH e
Trabalhadores da
Responsáveis das
SCMS.
Respostas Sociais

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

Equipa do DRH

 Conformidade
com as diretrizes da
DGERT compiladas
no Relatório de
Atividades de 2014.

Equipa técnicopedagógica,
formadores e
formandos da
SCMS.

Equipa técnicapedagógica,
formadores e
responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

 Registos de
avaliação das
atividades
formativas
desenvolvidas.

Equipa técnicopedagógica e
formadores da
SCMS.

Equipa técnicapedagógica,
formadores e
responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

Edição

Data

01

09/11/2015

Recursos Humanos

E02

SANTARÉM

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação

-----

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação
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 Coordenação, gestão
e divulgação das ações
de formação;
 Organização dos
Acompanhar os processos dossiers técnicode formação que decorrem pedagógicos (DTP);
anualmente na Instituição.  Normalização da
documentação dos DTP;
 Elaboração de
relatórios;
 Emissão certificados.
 Consulta de
Consultar candidaturas nas publicações de
áreas da formação e
regulamentos para
desenvolvimento que
candidaturas no espaço
possam interessar à
Euro;
Instituição.
 Apoio na elaboração
de candidaturas.
 Análise do Balanço de
Atividades realizadas;
 Análise dos resultados
da Avaliação de
Desempenho;
 Discussão de
Elaborar um Plano de
necessidades formativas
Formação para 2017 em
com os responsáveis das
conformidade com o
Respostas
Projeto Formativo e
Sociais/Serviços,
necessidades de formação considerando as
(internas) identificadas.
estratégias de
desenvolvimento
institucional e
competências
requeridas para o
desempenho de funções
específicas.

 Nº de cursos
previstos/desenvol
vidos;
 Manutenção da
certificação da
SCMS, como
entidade
formadora.

Equipa técnicopedagógica,
formadores e
formandos da
SCMS.

Equipa técnicapedagógica,
formadores e
responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

 Nº de
candidaturas
apresentadas/apro
vadas.

Colaboradores
da SCMS e
outros
formandos.

Equipa técnicopedagógica, DRH
e Responsáveis
das Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

 Eventuais
auditorias por parte
da DGERT.

Colaboradores
da SCMS e
outros
formandos.

Equipa técnicapedagógica,
formadores e
responsáveis das
Respostas
Sociais/Serviços

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

Edição

Data

01

09/11/2015

-----

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação

-----

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação

-----

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação

Recursos Humanos

E02

SANTARÉM
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Revisão do Projeto
Formativo referente ao
triénio 2017-2019.

 Revisão do Projeto
Formativo às estratégias
de desenvolvimento
institucional.

 Redação de 100% dos
contratos e acordos de
Garantir a execução dos
trabalho em
procedimentos inerentes à
conformidade com a
entrada e saída de
legislação em vigor;
trabalhadores, prestadores
 Elaboração das
de serviços e beneficiários
declarações de fim de
das medidas de promoção
contrato. *Controlo dos
de inserção laboral.
prazos dos contratos de
trabalho a termo.
Analisar previamente a
conformidade de decisões
internas e externas das
 Pesquisar e analisar a
várias Respostas
legislação em vigor.
Socais/Serviços/Órgãos
Sociais Instituição, com a
legislação em vigor.
 Esclarecer dúvidas
Informar e esclarecer os
oralmente e/ou por
colaboradores da
escrito em
Instituição em todas as suas
conformidade com a
dúvidas de temática laboral.
legislação em vigor.

SCMS.

 N.º de pedidos
realizados/N.º de
serviços prestados.

Entidades
empregadoras e
formandos
externos.

Equipa técnicapedagógica,
formadores

 N.º Contratos e
Acordos
elaborados;
 Inexistência de
reclamações por
parte dos
organismos oficiais.

Trabalhadores,
prestadores de
serviços e
beneficiários das
medidas de
promoção de
inserção laboral.

Equipa do DRH e
Serviços
Administrativos

 Inexistência de
desconformidades
com a legislação
em vigor.

Respostas Socais,
Serviços e
Órgãos Sociais.

 Inexistência de
reclamações.
 N.º de
informações e
pareceres.

Colaboradores
da SCMS.

Edição

Data

01

09/11/2015

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.
Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação

-----

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

-----

Jurista

Jurista

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

-----

Jurista

Jurista

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

-----

Jurista

Recursos Humanos

E02

Divulgação dos serviços
 Realização das ações
formativos e concretização
formativas para o
desses serviços consoante
exterior.
as solicitações do mercado.

 Eventuais
auditorias por parte
da DGERT.

Coordenadora
Pedagógica e
Gestora da
Formação
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Monitorizar os
Regulamentos Internos das
Respostas Sociais e Serviços
e Compromisso e
Regulamentos associados,
procedendo à sua
atualização sempre que
necessário.

 Redação de contratos
e protocolos de acordo
com as exigências da
legislação em vigor.

 N.º de Contratos
e Protocolos
elaborados/atualiza
dos/revistos;
 Inexistência de
desconformidades
com as normas
legislativas em
vigor.

E02

 N.º de alterações
efetuadas.
 Inexistência de
desconformidades
com as normas
legislativas em
vigor.

 Agendar datas para a
feitura de atos de
registo, notariado,
Agendamento e preparação
finanças;
de vários atos de registo e
 Recolher e entregar
notariado.
atempadamente toda a
documentação
necessária/solicitada.
 Inserir toda a
Garantir a sua permanente
informação e
atualização da base de
documentação tratada
dados do Gabinete Jurídico
na base de dados
e proceder ao seu
adequados.
arquivamento.
 Arquivar

SCMS.

Jurista

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

SCMS.

DRH, Órgãos
Socias da SCMS,
Diretores
Técnicos e
Serviços
Administrativos

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

-----

Jurista

 Inexistência de
reclamações.

SCMS e
Clientes/Utentes

Responsáveis das
Respostas
Sociais, Serviços,
Órgãos Socias da
SCMS.

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

-----

Jurista

 Inexistência de
lacunas/lapsos
temporais e
documentais nas
bases de dados.

Gabinete Jurídico

Equipa do DRH e
Serviços
Administrativos.

Telefone,
computador,
material de
desgaste rápido.

-----

Jurista

Edição

Data

01

09/11/2015

-----

Jurista

Recursos Humanos

Elaborar contratos e
protocolos de âmbito de
aplicação variado.

 Pesquisa e análise da
legislação em vigor.
 Atualização de
documentos quando
necessário.
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 Assegurar que 100%
dos programas iniciados
são executados
salvaguardando o
cumprimento dos
Gerir as Medidas Contrato
regulamentos em vigor;
Emprego Inserção, Estágios
 Providenciar a
Emprego e Medida Estímulo
documentação
do IEFP.
necessária (contratos,
seguros, mapas
assiduidade,
certificados, horas de
formação).
 Assegurar que 75%
dos pedidos dirigidos à
SCMS são executados.
Articular com o Instituto de
 Acompanhar o
Reinserção Social e com o
desenvolvimento do
Tribunal as condições da
trabalho comunitário;
prestação do trabalho
 Remeter à DGRS a
comunitário.
folha de presença e
avaliação do beneficiário
da medida.
 Adoção de medidas
Monitorizar
de monitorização dos
trimestralmente a execução
desvios verificados e
orçamental previsional de
implementação de
recursos humanos.
medidas de controlo.
Recurso, sempre que
possível às medidas de
apoio ao emprego para a
contratação de
trabalhadores.

 Elaboração e
apresentação de
candidaturas às medidas
de estímulo à
contratação.

 Conformidade
dos registos da
SCMS e os
regulamentos em
vigor;
 Auditorias sem
registo de
inconformidades.

IEFP e
beneficiários

Equipa do DRH e
Chefe dos
Serviços
Administrativos.

Computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Equipa do DRH

 Entrega dos
mapas de registo
de assiduidade e
comunicação do
IRS de que a pena
está cumprida.

Diretora
Coordenadora da
Instituto de
área de RH e
Reinserção Social Responsáveis de
Respostas
Sociais/Serviços.

Telefone,
computador,
software
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

-----

Diretora
Coordenadora da
área de RH

-----

Diretora
Coordenadora da
área de RH

-----

Equipa do DRH

 Grau de
cumprimento do
orçamento anual.

Serviço de
contabilidade

 Valor da receita
extraordinária
obtida.

SCMS

Edição

Data

01

09/11/2015

Telefone,
computador,
Diretora
software
Coordenadora da
aplicacional e
área de RH.
material de
desgaste rápido.
Telefone,
computador,
software
Equipa do DRH.
aplicacional e
material de
desgaste rápido.

Recursos Humanos

E04

E03

SANTARÉM
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Anexo III – Área da Infância e Juventude

E01

 Elaboração dos
Planos Individuais das
crianças;
 Reuniões semanais
da equipa técnica

Criar métodos de trabalho
e partilha de planeamento
de atividades

 Reuniões de equipa

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

Recursos
Indicadores

Destinatários
Humanos

Materiais

Crianças,
famílias,
colaboradores

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Textos de
apoio, livro do
modelo

Crianças e
famílias

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

→

 Número de
planificações;
 Número de
reuniões que se
realizam para
discussão/planea
mento das
atividades;
 Número de
atividades
desenvolvidas
com os objetivos
alcançados;
 Número de
atividades
desenvolvidas
cujos objetivos
não foram
alcançados
 Número de
presenças;
 Número de
atividades
propostas e
realizadas pela
equipa;
 Cumprimento
dos prazos

Edição

Data

01

09/11/2015

Planos de
atividades

Custo
Total
Previsto

___

___

Responsável

Educadoras de
salas de Creche,
Coordenadora
Técnico
Pedagógica

Creche “Os Amiguinhos”

Melhorar as práticas em
creche seguindo o modelo
educativo High-Scope;

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma

Coordenadora
Técnico
Pedagógica,
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação educativa

Página 78 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

Partilhar ideias, dar a
conhecer o
desenvolvimento das
crianças e o
funcionamento das
respostas sociais

 Reuniões trimestrais
de pais

Melhorar as práticas em
Pré-escolar seguindo as
Orientações Curriculares
para a Educação Préescolar

 Planificar mensal e
semanalmente as
atividades;
 Reuniões semanais
da equipa técnica

E01

 Eleição por sala do
representante dos
Encarregados de
educação

Criar métodos de trabalho
e partilha de planeamento
de atividades

 Reuniões de equipa

22

 Número de
presenças,
número de
presenças
 Número de
planificações;
 Número de
reuniões que se
realizam para
discussão/planea
mento das
atividades;
 Número de
atividades
desenvolvidas
com os objetivos
alcançados;
 Número de
atividades
desenvolvidas
cujos objetivos
não foram
alcançados
 Número de
presenças;
número de
atividades
propostas e
realizadas pela
equipa;
cumprimento dos
prazos

Edição

Data

01

09/11/2015

Encarregados
de Educação

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Encarregados
de Educação

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Crianças,
famílias,
colaboradores

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Crianças e
famílias

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Planos
individuais

Livro das
Orientações
Curriculares
para o PréEscolar

Planos de
atividades

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica,
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação educativa

___

Educadoras de
Infância

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica,
Educadoras de
salas de PréEscolar

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica,
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação educativa

Pré-escolar “Os Amiguinhos”

Facilitar as trocas de
informação entre os
Encarregados de Educação

22

 Número de
presenças,
número de planos
individuais
realizados
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Partilhar ideias, dar a
conhecer o
desenvolvimento das
crianças e o
funcionamento das
respostas sociais
Facilitar as trocas de
informação entre os
Encarregados de Educação

 Reuniões trimestrais
de pais

 Eleição por sala do
representante dos
Encarregados de
educação

22

 Número de
presenças,
 Número de
planos individuais
realizados

Encarregados
de Educação

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

22

 Número de
presenças,
 Número de
presenças

Encarregados
de Educação

Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Planos
individuais

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica,
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação educativa

___

Educadoras de
Infância

 N.º de registos/
impressos
criados/n.º de
registos utilizados

Jovens

Equipa Técnica

Computador

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Assegurar a introdução
dos
documentos/Impressos
criados no âmbito da
certificação para a
qualidade

 Criação dos
documentos
 Distribuição e
formação à equipa
relativamente aos
procedimentos

 N.º de registos
impressos
criados/utilizados

Crianças

Equipa Técnica

Computador

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

 Criação de folhetos;
 Divulgação nas redes
sociais;
 Realização de
eventos.

 Nº de “gostos”
no facebook;
 Nº de eventos
realizados.

Empresas,
pessoas
particulares,
famílias com
filhos e
Escolas.

Funcionários do
CATL

Computador;
Impressora;
Papel;
Material de
desgaste.

E01

 Criação dos
documentos
Distribuição e
formação à equipa
relativamente aos
procedimentos

Data

01

09/11/2015

Ed. Social

ATL – Quinta do Boial

Edição

CAT “Primeiro
Passo”

Divulgar o CATL

Lar dos Rapazes

Assegurar a introdução
dos
documentos/Impressos
criados no âmbito da
certificação para a
qualidade
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 Número de
Estagiários;
 Número de
contactos
recebidos;
 Número de
Educadoras
Cooperantes

Realização de reuniões de
coordenação/acompanha
mento em grupo à equipa

 Reunião de
coordenação/
Acompanhamento em
grupo à equipa

Assegurar a participação
de pelo menos 2
elementos da equipa em
cursos de formação

 Curso/Ação de
Formação

Assegurar diariamente a
distribuição de recursos
humanos pelas diferentes
atividades

 Reunião de
programação de turno

E02

Fornecer aos estagiários os
meios humanos, técnicos e
de ambiente de trabalho
necessários ao
desempenho profissional

 Estágios de
Mestrado de Creche e
Pré-Escolar;
 Estágios de
Auxiliares de Ação
Educativa ETPR.

 N. de reuniões
de
coordenação/N.º
acompanhamento
em grupo à
equipa
 N.º de
elementos que
participaram em
curso/ação de
formação
 N.º
reuniões/Registo
de distribuição
dos elementos da
equipa educativa
pelas atividades
desenvolvidas

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Crianças e
Estagiárias

Crianças

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Crianças e
Estagiárias

Equipa
Educativa

Equipa Técnica
e Educativa

Equipa Técnica
e Educativa

Formador

Jovens

Equipa
Educativa

___

___

Sala reuniões
Registo
Presença
Reunião

Transporte

Grelha de
registo

Sem custos
adicionais

100€

Sem custos
adicionais

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância

Equipa Técnica

Equipa Técnica

Lar dos Rapazes

 Número de
Estagiários;
 Número de
contactos
recebidos;
 Número de
Educadoras
Cooperantes

Creche “os Amiguinhos”

 Estágios de
Mestrado de Creche;
 Estágios de
Auxiliares de Ação
Educativa ETPR.

Creche “os Amiguinhos”

Fornecer aos estagiários os
meios humanos, técnicos e
de ambiente de trabalho
necessários ao
desempenho profissional

Equipa Educativa
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Realização da avaliação de
desempenho a todos os
elementos da equipa
educativa

 Avaliação
Desempenho

Realização de reuniões de
coordenação/acompanha
mento em grupo à equipa

 Reunião de
coordenação
 Acompanhamento
em grupo à equipa

Assegurar a participação
de pelo menos 3
elementos da equipa em
cursos de formação

 Curso/Ação de
Formação

Realização da avaliação de
desempenho a todos os
elementos da equipa
educativa

 Avaliação
Desempenho

 N.º de sessões
de supervisão à
equipa
 N.º de
avaliações de
desempenho
efetuadas
 N. de reuniões
de
coordenação/N.º
acompanhamento
em grupo à
equipa
 N.º de
elementos que
participaram em
curso/ação de
formação
 N.º de
avaliações de
desempenho
efetuadas

Edição

Data

01

09/11/2015

Equipa Técnica
e Educativa

Supervisor

Sala Reuniões
Registo de
Presenças

*1500€

Equipa Técnica

Equipa
Educativa

Diretora
Técnica

Formulário
Avaliação
desempenho

Sem custos
adicionais

Diretora Técnica

Equipa
Educativa

Equipa Técnica
e Educativa

Sala reuniões
Registo
Presença
Reunião

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica
e Educativa

Formador

Equipa
Educativa

Diretora
Técnica

Transporte

Formulário
Avaliação
desempenha

150€

CAT “Primeiro Passo”

Assegurar a realização de
sessões de supervisão à
equipa de trabalho

 Contacto com
Supervisor
 Seleção do
supervisor
 Sessões de
supervisão

Lar dos Rapazes

E02

SANTARÉM

Sem custos
adicionais
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E02
E03

 Nº de
participantes na
formação;
 Grau de
satisfação dos
intervenientes.

 Dia Nacional do
Pijama

 Número de
participantes;
 Valor dos
donativos;
número de
intercâmbios
realizados;
 Número de
convites recebidos
por parte da
organização desta
causa

20

Edição

Data

01

09/11/2015

Auxiliares,
Educadores,
Animadores e
familiares.

Formador

A definir

Colaboradores,
crianças e
famílias

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
crianças

Livros, folhas,
marcadores,
lápis de cera,
tintas e
material de
desperdício

A definir

___

Ed. Social

Coordenadora
técnicopedagógica,
Educadoras de
Infância

Creche “os Amiguinhos”

Sensibilizar as crianças e
famílias para causas
sociais;
Estabelecer intercâmbio
com outras instituições

 Formação de
primeiros socorros na
infância

ATL – Quinta do Boial

Dotar os
profissionais de
outras qualificação
adequada para as
funções que
exercem;

Adquirir
conhecimentos
sobre
procedimentos ao
nível dos primeiros
socorros na
infância;

Desenvolver
competências e
capacidades no
trabalho com
crianças com
necessidades
educativas
especiais.
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E03

Promover o convívio entre
os utentes e suas famílias
das diferentes Respostas
Sociais

 Dia Nacional do
Pijama

17

20

 Número de
participantes;
 Valor dos
donativos;
 Número de
intercâmbios
realizados;
 Número de
convites recebidos
por parte da
organização desta
causa

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças,
pais/famílias;
colaboradores

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
crianças e
famílias

Material de
apoio para as
respetivas
atividades

Crianças,
idosos, famílias
e colaboradores

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Espaço coberto
adequado;
palco; cadeiras

Colaboradores,
crianças e
famílias

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
crianças

Livros, folhas,
marcadores,
lápis de cera,
tintas e
material de
desperdício

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

___

Coordenadora
técnicopedagógica,
Educadoras de
Infância

Pré-escolar “os Amiguinhos”

Sensibilizar as crianças e
famílias para causas
sociais;
Estabelecer intercâmbio
com outras instituições

 Festa de Natal

 Número de
pais/famílias
inscritas; número
de atividades
realizadas;
 Índice de
satisfação das
crianças;
 Realização de
um questionário
de satisfação feito
aos pais.
 Índice de
satisfação das
crianças;
 Realização de
um questionário
de satisfação feito
aos pais.

Creche “os Amiguinhos”

Mobilizar os pais/famílias
para participarem
ativamente na vida da
Creche

 Dia Aberto aos
pais/famílias; dia do
Pai e dia da Mãe;
manhã aberta aos pais
e famílias para
realização de
atividades nas
respetivas salas das
suas crianças (sem dia
estipulado)
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 Número de
pais/famílias
inscritas;
 número de
atividades
realizadas; índice
de satisfação das
crianças;
realização de um
questionário de
satisfação feito
aos pais.

Promover o convívio entre
os utentes e suas famílias
das diferentes Respostas
Sociais

 Festa de Natal

 Índice de
satisfação das
crianças;
 Realização de
um questionário
de satisfação feito
aos pais.

Crianças,
idosos, famílias
e colaboradores

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Espaço coberto
adequado;
palco; cadeiras

Realizar uma entrevista
semestral com as famílias
na sua residência

Visita domiciliária
Entrevista à família

N.º de visitas
domiciliárias/n.º
de entrevistas

Famílias

Equipa Técnica

Registos de
Visita

E03

Mobilizar os pais/famílias
para participarem
ativamente na vida do
Pré-escolar

 Dia Aberto aos
pais/famílias; dia do
Pai e dia da Mãe;
manhã aberta aos pais
e famílias para
realização de
atividades nas
respetivas salas das
suas crianças (sem dia
estipulado)

17

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças

Crianças,
pais/famílias;
colaboradores

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
crianças e
famílias

Autocarro;
Comboio

Material de
apoio para as
respetivas
atividades

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância e
Auxiliares de
Ação Educativa

Sem custos
adicionais

Pré-escolar “os Amiguinhos”

 Passeios / visitas

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
crianças

Lar
dos
Rapaz
es

Conhecer espaços e
ambientes relacionados
com os projetos realizados
na comunidade próxima e
alargada

 Número de
visitas e passeios
realizados,
 Número de
crianças que
participam;
 Índice de
satisfação;
 Grau de
satisfação dos
colaboradores;
 Número de
convites recebidos

Equipa Técnica
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Realização de pelo menos
um contacto mensal com
as famílias

Contacto com as
famílias

N.º de contactos
estabelecidos
com as famílias

Famílias

Equipa Técnica

Registo de
contactos
Telefone

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Realização de pelo menos
uma visita mensal de 50%
dos jovens às suas famílias

Aquisição do bilhete
de transporte
Ida fim semana a casa
da família

N.º de visitas
efetuadas pelos
jovens

Jovens
Famílias

Equipa Técnica

Transporte

**Sem
custos
adicionais

Equipa Técnica

Realização de uma
avaliação psicológica após
admissão do jovem

Avaliação Psicológica

N.º de avaliações
psicológicas/n.º
de jovens
admitidos

Jovens

Psicólogo

Testes de
Avaliação
Psicológica

Sem custos
adicionais

Psicólogo

Garantir a elaboração dos
planos socio educativos
para as crianças/jovens
acolhidas

Construção Planos
Socio Educativos
individuais por
processo

N.º de Planos
Socio educativos
Efetuados

Jovens

Equipa Técnica
e Educativa

Documentos/av
aliação
diagnóstica

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Realização de pelo menos
uma reunião semestral por
cada processo/jovem
acolhido

Marcação data reunião
Reuniões de
acompanhamento com
técnicos/família

N.º de reuniões
de
acompanhamento
aos processos

Equipa Técnica

Gabinete
Técnico
Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Realização de um
relatório/informação
psicossocial por jovem

Elaboração de
relatório

N.º de relatórios
psico sociais

Equipa Técnica

Computador

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Garantir a colocação de
todos os jovens que se
encontrem na
escolaridade obrigatória
em respostas educativas

Reunião planificação
do ano lectivo
Inscrição frequência
escola/formação
Participação nas visitas
de estudo

N.º de reuniões
realizadas e n.º de
jovens a
frequentar ensino
regular e
profissional

Jovens

Equipa Técnica
e Educativa
Jovens

Transporte
Material/Manu
ais escolares

**Sem
custos
adicionais

Equipa técnica

Assegurar o
acompanhamento do
percurso escolar/formação
do jovem, realizando pelo
menos uma reunião
trimestral

Reuniões com
professores/Diretores
turma

N.º de reuniões

Jovens

Equipa Técnica
e Educativa

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica e
Educativa

Edição

Data

01

09/11/2015

Técnicos de
acompanhamen
to dos
processos
Famílias
Tribunal
CPCJ
Segurança
Social

Lar dos Rapazes

E03

SANTARÉM
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N.º de horas de
sala de estudo
realizada por cada
jovem a
frequentar o 2º e
3º ciclo
N.º de
ementas/refeiçõe
s confeccionadas
N.º de
lavagens/tratame
nto de roupas
efectuados
N. de registos de
avaliação das
atividades

Apoio na execução dos
trabalhos de casa
Apoio no estudo das
diversas
matérias/áreas

Assegurar a participação
de todos os jovens em
atividades da vida
quotidiana, promovendo
competências para a sua
autonomia

Planeamento de dois
jantares semanais
Confecção de dois
jantares semanais
Planeamento e
distribuição da
lavagem de peças de
roupa
Lavagem/tratamento
de roupa três vezes
por semana

Assegurar a participação
de 80% dos jovens nas
atividades comemorativas
desenvolvidas pela
Instituição

Comemoração dia de
Reis Carnaval
Festa Amizade
Festa Natal

N.º jovens
participantes/n.º
atividades

Jovens

Ida às piscinas/praia
Colónia de Férias
Acampamento

N.º de saídas/
N.º de jovens
participantes nas
atividades

Jovens

 Entrevista Família
 Observação da
interação

 N.º semanal de
visitas/n.º de
entrevistas/observ
ações efetuadas

 Avaliação Psicológica

 N.º de
avaliações
psicológicas/n.º
de crianças
acolhidas com
mais 2 anos

Assegurar a participação
de todos jovens nas
atividades dinamizadas no
decorrer das férias do
verão
Realizar uma entrevista
semanal e observação da
interação entre as crianças
e a sua família

Realização de uma
avaliação psicológica por
criança acolhida com mais
de 2 anos

Edição

Data

01

09/11/2015

Equipa
Educativa
Voluntários

Sala Estudo
Material escolar

Sem custos
adicionais

Equipa Educativa

Equipa
Educativa

Alimentos
Copa/Fogão
Roupa
Máquina
lavar/secar
roupa

Sem custos
adicionais

Equipa Educativa

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Equipa Técnica
e Educativa

Transporte
Alimentação
Alojamento

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica e
Educativa

Famílias

Equipa Técnica

Registos de
Visita

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Crianças

Psicólogo

Testes de
Avaliação
Psicológica

Sem custos
adicionais

Psicólogo

Jovens

Jovens

Equipa
Educativa

CAT “Primeiro Passo”

Realização de 5 horas
semanais de apoio ao
estudo aos jovens o
frequentar o 2º e 3º ciclo
“Sala de Estudo”

Lar dos Rapazes

E03

SANTARÉM
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Garantir a elaboração dos
planos socio educativos
para as crianças acolhidas

 Construção Planos
Socio Educativos
individuais por
processo

 N.º de Planos
Socio educativos
Efetuados

Realização de uma reunião
trimestral por cada
processo/criança acolhida

 Reuniões de
acompanhamento com
técnicos/família

 N.º de reuniões
de
acompanhamento
aos processos

Realização de um
relatório/informação
psicossocial por criança

 Elaboração de
relatório

 N.º de relatórios
psico sociais

Garantir a frequência
escolar e pré-escolar das
crianças com mais de 1
ano

 Inscrição nos
equipamentos de
ensino

 N.º crianças a
frequentar
estabelecimentos
de ensino escolar

Garantir o
acompanhamento escolar
das crianças inseridas

 Reuniões com
professores/educadore
s infância

Assegurar a participação
mensal das crianças com
mais de 2 anos em saídas
culturais
Assegurar a participação
das crianças com mais de 2
anos nas atividades
comemorativas
desenvolvidas pela
Instituição
Assegurar a realização de
todas as consultas
agendadas no âmbito do
plano nacional de saúde/
de acordo com as
necessidades de cada
criança
Assegurar a realização do
plano de vacinação e
controlo de peso

Equipa
Técnica/Educati
va

Documentos/av
aliação
diagnóstica

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Equipa Técnica

Gabinete
Técnico
Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Equipa Técnica

Computador

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Crianças

Equipa Técnica

Transporte
Material/Manu
ais escolares

Sem custos
adicionais

Equipa técnica

 N.º de reuniões

Crianças

Equipa Técnica

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

 “A Cultura não tem
idade” – ida a
teatros/hora conto,
museus, exposições

 N.º de saídas

Crianças

Equipa
Educativa

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

 Desfile Carnaval
 Festa Amizade
 Festa Natal

 N.º crianças
participantes/n.º
atividades

Crianças

Equipa
Educativa

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

 Consulta médica

 N.º de
Consultas/N.º de
Crianças

Crianças

Equipa
Técnica/Educati
va

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

 Cuidados/atendimen
tos de enfermagem

 N.º de Vacinas

Crianças

Equipa
Técnica/Educati
va

Transporte

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças
Técnicos de
acompanhamen
to dos
processos
Famílias
Tribunal
CPCJ
Segurança
Social

CAT “Primeiro Passo”

E03

SANTARÉM
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Divulgar a Creche como
Resposta social à
comunidade; angariar
fundos para uma causa
comum de uma resposta
Social, nomeadamente a
remodelação da Copa do
Lar dos Rapazes.

E03

 Nº de
participantes

 Atuação no final
do ano letivo; Aula
aberta aos
pais/família

 Expressão Físico
Motora

 Feira de Outono

30

 Número de
Visitantes;
 Número de
contactos
realizados com
outras
Instituições;
 Valor angariado;
 Número de
crianças que
participam no
desfile

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças e
respectivas
famílias

Funcionários do
CATL

Crianças

Educadoras de
Infância;
Professores das
Atividades;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Crianças

Radio, Ginásio;
material de
Ginástica

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Espaço para
vende de
produtos;
Estandarte para
divulgação da
Resposta Social;
Taças de
Plástico para
doce e
Marmelada;
Sacos de
plástico/papel
para broas;
Açucar; Azeite;
Marmelos;
Abóboras;
Manteiga;
Canela; Farinha;
Erva Doce

Crianças;
Idosos;
Famílias;
Colaboradores;
Comunidade

A definir

A definir

Experiência
r outras
formas de
comunicaçã
o;
Diversificar
conhecime
ntos
Divulgar a
Creche
como
Resposta
social à
comunidad
e; angariar
fundos para
uma causa
comum de
uma
resposta
Social,
nomeadam
ente a
remodelaçã
o da Copa
do Lar dos
Rapazes.

Ed. Social

Expressão Físico
Motora

Feira de Outono

Creche “os Amiguinhos”

E04

Experienciar outras formas
de comunicação;
Diversificar conhecimentos

 Realização de festas
convívio com as
famílias das crianças.

ATL – Quinta do Boial

Promover a relação CATL /
Famílias;

Página 89 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

 Venda de outono

 Valor angariado;

Estabelecer interação
entre os clientes e
colaboradores das diversas
respostas sociais; angariar
fundos para uma causa
comum de uma Resposta
Socia

 Festa da Amizade

 Nível de
satisfação dos
clientes e
colaboradores;
 Número de
colaboradores e
clientes
envolvidos;
 Número de
visitantes;
 Valor angariado.

Apoiar os pais/famílias,
promovendo outras
atividades extra
curriculares;
Experienciar outras formas
de comunicação;
Diversificar conhecimentos

 Inglês;
 Judo;
 Dança;
 Expressão Musical;
 Expressão Físico
Motora

 Número de
Crianças Inscritas;
 Registos dos
professores;
 Atuação no final
do ano letivo;
 Aula aberta aos
pais/família

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças;
Famílias;
Colaboradores;
Comunidade

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa
e crianças

Crianças;
Idosos;
Famílias;
Colaboradores;
Comunidade

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Crianças

Educadoras de
Infância;
Professores das
Atividades;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Crianças

Livros de Apoio;
Radio, Ginásio;
material de
Ginástica

Angariar
fundos
junto das
famílias e
restante
comunidad
e para a
compra de
material
para o
exterior da
Creche e
Pré-escolar.

Venda de
outono

Estabelecer
interação
entre os
clientes e
colaborado
res das
diversas
respostas
sociais;
angariar
fundos para
uma causa
comum de
uma
Resposta
Socia

Festa da
Amizade

___

Coordenadora
Tércnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância

Creche “os Amiguinhos”

E04

Angariar fundos junto das
famílias e restante
comunidade para a
compra de material para o
exterior da Creche e Préescolar.

Espaço para
venda dos
produtos;
Taças de
Plástico para
doce e
Marmelada;
Sacos de
plástico / papel
para broas;
Açúcar; Azeite;
Marmelos;
Abóboras;
Manteiga;
Canela; Farinha;
Erva Doce
Espaço para
venda dos
produtos;
máquina de
crepes;
cupcakes; arca
frigorifica;
gelados;
topping de
vários sabores;
ovos; farinha;
açúcar; leite;
manteiga;
pratos e
talheres de
plástico;
guardanapos.
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30

Crianças;
Idosos;
Famílias;
Colaboradores;
Comunidade

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Crianças;
Famílias;
Colaboradores;
Comunidade

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa
e crianças

E04

 Feira de Outono

 Número de
Visitantes;
 Número de
contactos
realizados com
outras
Instituições;
 Valor angariado;
 Número de
crianças que
participam no
desfile

Angariar fundos junto das
famílias e restante
comunidade para a
compra de material para o
exterior da Creche e Préescolar.

 Venda de outono

 Valor angariado;

Edição

Data

01

09/11/2015

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Pré-escolar “os Amiguinhos”

Divulgar as diferentes
Respostas sociais à
comunidade; Envolver as
famílias no desfile das
crianças alusivo ao
Outono; angariar fundos
para uma causa comum de
uma resposta Social,
nomeadamente a
remodelação da Copa do
Lar dos Rapazes.

Espaço para
vende de
produtos;
Estandarte para
divulgação da
Resposta Social;
Taças de
Plástico para
doce e
Marmelada;
Sacos de
plástico/papel
para broas;
Açucar; Azeite;
Marmelos;
Abóboras;
Manteiga;
Canela; Farinha;
Erva Doce
Espaço para
venda dos
produtos;
Taças de
Plástico para
doce e
Marmelada;
Sacos de
plástico / papel
para broas;
Açúcar; Azeite;
Marmelos;
Abóboras;
Manteiga;
Canela; Farinha;
Erva Doce

Página 91 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

 Festa da Amizade

Crianças;
Idosos;
Famílias;
Colaboradores;
Comunidade

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

 Redução dos
gastos no final do
ano letivo

Crianças;
Famílias;
Colaboradores

Promover/aumentar o
número de
parcerias/donativos

 Reuniões com
parceiros

 N.º de
parcerias/donativ
os efetuados

Jovens

Equipa Técnica

E04

 Criar cartazes de
sensibilização para a
poupança da água, luz
e papel

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Auxiliares dos
Serviços Gerais;
crianças e
famílias

Material de
desperdício;
Tintas;
fotografias.

___

Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa;
Auxiliares dos
Serviços Gerais;
crianças e
famílias

Transporte
Telecomunicaçõ
es

Sem custos
adicionais

Equipa Técnica

*Sessões de Supervisão – de acordo com o protocolo assinado entre a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a Segurança Social, datado de 13 de Novembro de 2013, aquando da adesão ao programa SER+, a
Misericórdia passou a ter a obrigação de garantir que a equipa do Lar dos Rapazes, beneficiará de sessões de supervisão externa.
**Este valor é suportado pelo Fundo Social do Lar dos Rapazes

 Reuniões com
parceiros

 N.º de
parcerias/donativ
os efetuados

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças

Equipa Técnica

Transporte
Telecomunicaçõ
es

Sem custos
adicionais

CAT “Primeiro
Passo”

Promover/aumentar o
número de
parcerias/donativos

Lar dos Rapazes

Sensibilizar as crianças e
famílias para a questão da
sustentabilidade ecológica
e financeira de modo a
permitir uma redução dos
gastos das Respostas
Sociais

___

Coordenadora
Técnico
Pedagógica;
Educadoras de
Infância;
Auxiliares de
Ação Educativa

Pré-escolar “os Amiguinhos”

Estabelecer interação
entre os clientes e
colaboradores das diversas
respostas sociais; angariar
fundos para uma causa
comum de uma Resposta
Social

 Nível de
satisfação dos
clientes e
colaboradores;
 Número de
colaboradores e
clientes
envolvidos,
 Número de
visitantes;
 Valor angariado

Espaço para
venda dos
produtos;
máquina de
crepes;
cupcakes; arca
frigorifica;
gelados;
topping de
vários sabores;
ovos; farinha;
açúcar; leite;
manteiga;
pratos e
talheres de
plástico;
guardanapos.

Equipa Técnica
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-Rentabilizar o espaço;
-Divulgar a resposta social;
-Angariar dinheiro para a
realização de atividades
e/ou melhoria do espaço.

Fomentar as relações das
crianças com os idosos.

Promover o convívio
intergeracional e
institucional

Desenvolver a motricidade
fina
Estimular a criatividade

 Realização de festas
temáticas
 Realização de
eventos particulares

 Venda de produtos/
artesanais (elaborados
pelas crianças do CATL
 Venda de produtos
agrícolas (cultivados no
CATL)
 Receção das
crianças;
 Apresentação do
espaço;
 Definição de regras.
 Atividades
intergeracionais

 Nº de eventos
realizados;
 Valor (em €)
angariado.

Empresas,
pessoas
particulares,
famílias com
filhos e
Escolas.

Funcionários do
CATL ou da
SCMS

Material de
desgaste
(papel, lápis,
tesoura, cola,
cartolina …);
Material de
animação
infantil
(pinturas
faciais, balões
…); Outros
materiais a
definir.

 Nº de produtos
vendidos

Comunidade de
Santarém

Funcionários e
crianças do
CATL

Produtos para
venda

Sem custos

Ed. Social

 Nº de crianças
do CATL.

Crianças do
CATL

Funcionários e
crianças do
CATL

Material de
desgaste

Sem custo

Ed. Social

Crianças do
CATL
Idosos da SCMS

Funcionários do
CATL e da SCMS

A definir

A definir

Ed. Social

 Nº de crianças e
de idosos da SCMS

 Feira de Outono

 Nº de
participantes

 Trabalhos manuais
sobre o outono

 Nº de crianças
no CATL

Edição

Data

01

09/11/2015

Crianças e
Idosos da SCMS
Comunidade
externa

Funcionários e
voluntários do
CATL e da SCMS

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material de
desgaste;
objetos
decorativos;
forno; massa de
pão; chourição;
farinheira; etc
Material de
desgaste; folhas
secas

Ed. Social

ATL – Quinta do Boial

Promover a inclusão das
crianças

Atividades Lúdico Pedagógicas

E04

SANTARÉM

Aproximad
amente
50,00€

Aproximad
amente
3,00€

Ed. Social
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Desenvolver a motricidade
fina
Estimular a criatividade
Comemorar dia mundial
da poupança
Incutir a ideia de poupar
Promover as tradições do
nosso país;
Desenvolver as noções
matemáticas (quantidade,
peso …)
Incentivar a participação
das famílias;
Fortalecer a relação
família/CATL

 Construção de um
mealheiro

 Nº de crianças
no CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material
reciclado e
material de
desgaste

Aprox.
5,00€

Ed. Social

 Confeção de Broas

 Nº de broas
confecionadas;
 Nº de crianças
do CATL.

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Farinha; azeite;
açúcar; canela;

Aprox.
10,00€

Ed. Social

 Festa: Magusto

 Nº de famílias a
participar

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Castanhas; sal;
bebidas

Aprox.
30,00€

Ed. Social

 Férias de Natal
 Atividades livres

 Nº de crianças
do CATL;
 Nº de novas
inscrições (férias)

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

A definir

A definir

Ed. Social

Decorar a Quinta do Boial;
Promover o espírito
natalício
Promover o convívio
institucional

 Trabalhos manuais
sobre o Natal

 Nº de crianças
do CATL.

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material de
desgaste e
reciclado

Sem custo

Ed. Social

 Festa de Natal

 Nº participantes

Funcionários da
SCMS

A definir

A definir

Ed. Social

Fortalecer a relação CATL –
Famílias

 Jantar de Natal na
Quinta do Boial

 Nº de famílias a
participar

Crianças, idosos
e famílias
Crianças,
famílias e
funcionários

Funcionários do
CATL

A definir

A definir

Ed. Social

Promover visitas culturais

 Visita a Vila Natal de
Óbitos

 Nº de crianças
do CATL.

Crianças do
CATL

Motorista e
funcionários do
CATL

Transporte e
refeições

Aprox.
30,00€

Ed. Social

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material de
desgaste

Aprox.
3,00€

Ed. Social

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material para a
realização de
lembranças.

Aproximad
amente
10,00€

Ed. Social

Comemorar a época
natalícia

Conhecer a historia dos
Reis Magos

Desenvolver o espírito de
partilha e de solidariedade

 Comemorar o dia de
Reis
 Construção de
coroas
 Celebrar o dia de S.
Valentim
 Realizar de
lembranças para os
idosos.

Edição

Data

01

09/11/2015

ATL – Quinta do Boial

Atividades Lúdico Pedagógicas

SANTARÉM
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Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material
reciclado para a
realização dos
fatos

A definir

Ed. Social

Promover a motricidade
fina e a criatividade

 Realização de
lembranças do dia do
pai

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Material
reciclado

Aprox.
10,00€

Ed. Social

Sensibilizar as crianças
para a importância do
ambiente.

 Plantar uma árvore

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Árvore e
utensílios
agrícolas.

Aprox.
10,00€

Ed. Social

 Férias da Páscoa
 Atividades livres

 Nº de crianças
do CATL
 Nº de novas
inscrições (férias)

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

A definir

A definir

Ed. Social

 Ida ao teatro

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Motorista e
funcionários do
CATL

Transporte

A definir

Ed. Social

Estimular a atividade física

 Celebrar o dia da
atividade física

 Nº de crianças
do CATL
 Nº de
participantes da
comunidade
externa

Crianças do
CATL, famílias e
comunidade
interna e
externa

Funcionários do
CATL e
instrutora de
Zumba

Aparelhagem

A definir

Ed. Social

Promover visitas culturais

 Visita aos
monumentos da cidade
e aos locais de mais
interesse (escolhidos
por cada criança)

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

___________

Sem custos

Ed. Social

 Aniversário da
S.C.M.S
 Festa da Amizade

 Nº de
participantes da
SCMS e da
comunidade
externa

Clientes da
S.C.M.S;
Familiares;
Comunidade
envolvente.

Funcionários e
voluntários

A definir

A definir

 Lanche convívio com
as famílias das crianças
do CATL

 Nº de famílias
participantes

Crianças do
CATL e famílias.

Funcionários do
CATL

A definir

A definir

Atividades Lúdico Pedagógicas

Promover férias divertidas

Incutir hábitos culturais

Festejar o aniversário da
S.C.M.S e valoriza-la por
tudo o que faz enquanto
instituição;
Promover o convívio entre
toda a comunidade
envolvente.
Fortalecer a relação CATL –
famílias;
Comemorar o dia da
família

Edição

Data

01

09/11/2015

ATL – Quinta do Boial

 Desfile de Carnaval

 Nº de crianças
do CATL

Promover o convívio;
Desenvolver a imaginação;
Divulgação do serviço.

Ed. Social
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Dar a conhecer a evolução
das telecomunicações

 Linha do tempo das
telecomunicações

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

Computador;
projetor; folhas;
impressora;
tesoura e cola

Sem custos

Ed. Social

Proporcionar um dia
surpresa às nossas
crianças

 Comemoração do
Dia Mundial da Criança

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

A definir

A definir

Ed. Social

Sensibilizar as crianças
para as boas práticas
ambientais.

 Comemoração do
Dia Mundial do
Ambiente – Visita à
ETAR

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL e
motorista

Transporte

Aprox.
10,00€

Ed. Social

Promover férias divertidas.

 Férias de Verão
 Atividades livres a
planificar

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL

Funcionários do
CATL

A definir

A definir

Ed. Social

Aproximad
amente 50€

Ed. Social

A definir

Ed. Social

Transmitir aprendizagens
sobre agricultura
tradicional;
Sensibilizar as crianças
para a defesa do
ambiente.

 Horta Pedagógica

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL
Idosos da SCMS

Funcionários e
voluntários do
CATL e da SCMS

Utensílios de
agricultura;
Plantas
hortícolas;
Sementes;
Mangueira.

Sensibilizar para o cuidado
com os animais;
Promover a
responsabilidade.

 Criação de uma
capoeira

 Nº de crianças
do CATL

Crianças do
CATL
Idosos da SCMS

Funcionários e
voluntários do
CATL e da SCMS

Estrutura de
madeira; rede;
chapa; etc

Edição

Data

01

09/11/2015

ATL – Quinta do Boial

Atividades Lúdico Pedagógicas

SANTARÉM
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Anexo IV - Área da Anciania

DEZ

NOV

SET

Recursos
OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma
Indicadores

Humanos

→

Divulgar a Missão, Visão,
Valores e Politicas da
Instituição

-Divulgar em placares
-Divulgar em reuniões
de equipa de trabalho
- Divulgar no
acolhimento de
clientes/utentes e
colaboradores

- Nº de meios de
comunicação onde
foram divulgados
- N.º de reuniões
de equipa de
trabalho
- N.º de reuniões
de acolhimento

E01

- Elaborar documentos
- Revisão dos
documentos

Gerir as
sugestões/reclamações/
elogios

Clientes/utentes,
colaboradores e
parceiros

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores e
Equipa da
Qualidade

Clientes/utentes,
colaboradores,
parceiros e
comunidade

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores e
Equipa da
Qualidade

- Recolha de informação
- Identificação das ações
- Implementação das
ações
- Avaliação das ações

- N.º de ações de
melhoria
propostas/implem
entadas

Trabalhadores

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores e
Equipa da
Qualidade

- Tratamento de
sugestões/reclamações/
elogios de acordo com o
procedimento

- N.º de
reclamações
- N.º de sugestões
- N.º de elogios
- Taxa de eficácia
das ações
implementadas

Clientes/utentes,
colaboradores,
parceiros e
comunidade

Diretores(as)
técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
Equipa da
Qualidade

Edição

Data

01

09/11/2015

Materiais

Custo
Total
Previsto

Responsável

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-----

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-----

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

- Computador
- Impressora
- Consumíveis
- Sala formação

Área da Anciania

Dar continuidade à
elaboração e revisão dos
documentos (de acordo
com o referencial EQUASS)

- N.º de
documentos
elaborados
- N.º de
documentos
revistos

Implementar ações de
melhoria

Destinatários
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- Distribuição e recolha
dos questionários de
Avaliar o grau de satisfação
satisfação;
dos clientes/utentes e
- Tratamento dos dados;
famílias
- Divulgação dos
resultados.
Avaliar o grau de satisfação
dos trabalhadores

E01
Cumprir com os objetivos
definidos no planeamento
das atividades

Cumprir com os requisitos
do Sistema de Gestão da
Qualidade EQUASS

- Distribuição e recolha
dos questionários de
satisfação

- Grau de satisfação

Trabalhadores

- Elaborar plano de
atividades
- Divulgar plano de
atividades

- Plano de
atividades

- Formalizar o
planeamento dos
objetivos no índice
global de ibjetivos
- Monitorizar os
objetivos
- Elaborar o relatório de
atividades

- Taxa de
cumprimento dos
objetivos
- N.º de
monitorizações
efetuadas
- Relatório de
atividades

- Realizar auditorias
internas
- Acompanhar
auditorias internas

- N.º de nãoconformidades
- N.º de
oportunidades de
melhoria

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utentes,
colaboradores,
parceiros e
comunidade

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Clientes/utentes,
colaboradores,
parceiros e
comunidade

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores e
Equipa da
Qualidade

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

Clientes/utentes
e colaboradores

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores,
Equipa da
Qualidade e
Equipa auditora

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

------

Área da Anciania

Planear e divulgar as
atividades a realizar
anualmente

- Grau de satisfação

Clientes/utentes
e Famílias

Diretores(as)
técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
Equipa da
Qualidade
Diretores(as)
técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
Equipa do DRH
Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores e
Equipa da
Qualidade

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania
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- Taxa de eficácia
das ações
implementadas

Certificação EQUASS das
Respostas Sociais: Serviço
de Apoio Domiciliário (SAD)
e Centro de Dia (CD)

- Realizar auditoria
externa
- Acompanhar auditoria
externa

- Certificado
EQUASS
- N.º de nãoconformidades
- N.º de
oportunidades de
melhoria

Clientes/utentes,
colaboradores,
parceiros e
comunidade

Promover a articulação e
uniformização entre as
várias Respostas Sociais e
Promover a mudança e a
coesão interna

- Realizar reuniões
trimestralmente com os
técnicos

- N.º de reuniões
realizadas

Diretores(as)
técnicos(as) e
Técnicos

- Realizar reuniões
mensalmente com os
operacionais (reuniões
de equipa)
- Participação na gestão
e organização dos
serviços prestados

- N.º de reuniões
realizadas

- Participação e
envolvimento dos
trabalhadores em
atividades promovidas
pela Instituição

- N.º de atividades
realizadas
- N.º médio de
trabalhadores a
participar nas
atividades

Promover ações de
envolvimento dos
trabalhadores

- Colaboradores

Trabalhadores

Edição

Data

01

09/11/2015

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores e
Equipa da
Qualidade
Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis,
trabalhadores,
Equipa da
Qualidade e
Equipa auditora
Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
técnicos

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
trabalhadores

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-------

Diretor(a) Técnico(a)
do Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD) e
Centro de Dia (CD)

- Sala formação
- Computador
- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Sala formação
- Computador
- Consumíveis

-------

- Logística
- Transporte
- Consumíveis

-------

Área da Anciania

- Analisar as causas das
não-conformidades
- Implementar ações
Tratar as nãocorretivas, preventivas
conformidades e/ou
e/ou oportunidades de
oportunidades de melhoria melhoria
- Avaliação da eficácia
das ações
implementadas

E02

E01

SANTARÉM

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania
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Implementar ações de
acompanhamento e
orientação do voluntariado

- Realizar programas de
acolhimento e
integração

- N.º de reuniões
de acolhimento,
integração e
acompanhamento

- Gerir o funcionamento dos
serviços (gestão de pessoal)
- Planear, definir,
coordenar, supervisionar e
avaliar o funcionamento
geral da Resposta Social

- Elaborar escalas de
serviço;
- Elaborar mapa de
férias;
- Elaborar mapa de
banco de horas
individual.

- Grau de
cumprimento (n.º
de alterações
efetuadas)

E02

Intensificar as relações
humanas entre
trabalhadores

Operacionalizar o modelo
de avaliação de
desempenho

Trabalhadores

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
trabalhadores

Voluntários

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
trabalhadores

- Logística
- Transporte
- Consumíveis
- Bolo de
aniversário

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Trabalhadores

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
trabalhadores

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Consumíveis
- Computador
- Impressora

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania
Departamento de
Recursos Humanos

- Realizar a avaliação de
desempenho dos
trabalhadores de
acordo com o
procedimento

- Grau de avaliação
de desempenho

Trabalhadores

Diretores(as)
Técnicos(as),
trabalhadores e
comissão de
avaliação de
desempenho

- Fornecimento de
equipamentos de
proteção individual
adequados aos serviços
prestados

- N.º de
equipamentos de
proteção individual
adquiridos

Trabalhadores

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Equipamentos
de proteção
individual

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Estufa de
esterilização
(SAD)
- Corta unhas
- Alicate de corta
unhas
- Limas de unhas

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Disponibilizar
equipamentos de higiene e
segurança
- Aquisição de
equipamento de suporte
à higiene pessoal dos
clientes/utentes

- N.º de
equipamentos
adquiridos
- N.º de
equipamentos
substituídos

Edição

Data

01

09/11/2015

Trabalhadores e
Clientes/utentes

Área da Anciania

- Participação nas
atividades
- Comemoração do
Aniversário dos
trabalhadores

- N.º de atividades
realizadas
- N.º médio de
trabalhadores a
participar nas
atividades
- N.º de
comemorações
realizadas
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E02

SANTARÉM

Estimular o crescimento/
desenvolvimento individual
e profissional e
adquirir/consolidar
conhecimentos

Prevenir nãoconformidades e promover
melhores condições de
trabalho

E03

Aumentar o número de
admissões

Diminuir as alterações aos
contratos/serviços

Trabalhadores

- Substituição do
pavimento do espaço de
organização e
empratamento das
refeições SAD (zona de
limpos e de sujos)

- Nãoconformidades

- Realização de
atendimentos
(candidaturas)

- N.º de
atendimentos
realizados/candida
turas efetuadas

Formadores
Trabalhadores

- Consumíveis
- Sala de
formação
-Computador
-Projetor

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania
Departamento de
Recursos Humanos

Trabalhadores

Equipa técnica
para realização
da obra

- Material
necessário para a
execução da obra

-------

Diretora Técnica SAD

Clientes/utentes
e famílias

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

- Admissão de
clientes/utentes e
diagnóstico de
necessidades

- Nº de admissões
- N.º de avaliações
de diagnóstico e
necessidades
- N.º de Escalas de
Avaliação
Funcional (Escala
de Katz)

Clientes/utentes

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

-Registar alterações de
serviços

- N.º de alterações
enviadas para a
secretaria
- N.º de
aditamentos ao
contrato de
prestação de
serviços

Clientes/utentes
e famílias

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Edição

Data

01

09/11/2015

Área da Anciania

Aumentar o número de
atendimentos
(candidaturas)

- Integração dos
trabalhadores em ações
de formação

- N.º de
participantes em
ações de formação
internas/externas
- N.º de progressos
de categoria
profissional
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- N.º candidatos
em lista de espera
- Média do tempo
em lista de espera

Candidatos a
clientes/utentes

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Computador
- Impressora
- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Promover o acolhimento e
integração

- Realizar planos de
acolhimento e
integração (PAI)

- N.º de PAI’s
efetuados

Clientes/utentes
e famílias

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Consumíveis
- Computador
- Impressora

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Clientes/utentes
e famílias

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Consumíveis
- Computador
- Impressora

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Famílias/cuidado
res informais

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
Formadores

- Consumíveis
- Computador
- Projetor
- Sala

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Trabalhadores

- Computador
- Impressora
- Consumíveis
- Transporte
- Equipamentos
- Material de
suporte

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

E03

- Realizar planos
individuais (PI)

Promover o envolvimento
das famílias na vida do
cliente/utente
Promover a autonomia e
qualidade de vida do
cliente/utente

Ações de sensibilização
e acompanhamento aos
familiares dos
clientes/utentes

- Realizar planos
individuais de cuidados
(PIC)
- Prestação de serviços

- N.º de PI’s
elaborados
- N.º de PI’s
monitorizados
- N.º de PI’s
revalidados
- Média do Índice
de Qualidade de
Vida (IQV – Escala
de Fumat)
- N.º de ações de
sensibilização
- Nº de
acompanhamentos
às famílias
- N.º de Planos
Individuais de
cuidados (PIC’s)
elaborados
- N.º de médio
cliente/utentes a
beneficiar dos
serviços / tipo de
serviços prestados

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utentes
e demais
intervenientes

Área da Anciania

Gestão da lista de espera

- Atualizar a lista de
espera
- Enviar carta de
admissibilidade e de
não admissibilidade
(informando a posição
na lista de espera)
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- Realizar planos de
atividades de
desenvolvimento
pessoal (PADP)

- Atividades de
saúde/reabilitação

- Atividades de
animação

- Registar as ausências

- N.º de ausências

- Registar as saídas

- N.º de
saídas/motivo

E03
Gerir de forma eficaz as
ausências e saídas dos
clientes/utentes

Agir integrada e
concertadamente entre
Respostas Sociais

- Interação entre os
clientes/utentes das
várias respostas sociais
- Mobilidade de
clientes/utentes entre
Respostas Sociais

- N.º de atividades
desenvolvidas
entre Respostas
Sociais/n.º de
participantes
- N.º de processos
transferidos para
outras respostas
sociais internas

Edição

Data

01

09/11/2015

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Consumíveis
- Computador
- Impressora

Clientes/utentes

Clientes/utentes

Clientes/utentes
e famílias

Clientes/utentes

Clientes/utentes

Clientes/utentes

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Trabalhadores

- Material de
apoio

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Trabalhadores,
voluntários e
Parceiros

- Logística
- Transporte
- Consumíveis

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Técnicos

- Material de
apoio

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis
Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

Clientes/utentes

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

Clientes/utentes

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis

- Computador
- Impressora
- Consumíveis
- Computador
- Impressora
- Consumíveis

- Consumíveis

- Consumíveis

___

___

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania
Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Área da Anciania

- Atividades
ocupacionais e
socioculturais

- N.º de PADP
elaborados
- Média do índice
de qualidade de
vida
- N.º de atividades
realizadas
- Média do índice
de qualidade de
vida
- N.º de atividades
realizadas
- Média do índice
de qualidade de
vida
- N.º de atividades
realizadas
- Média do índice
de qualidade de
vida
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- Realizar plano de
acolhimento e
integração

Aumentar a satisfação dos
clientes/utentes e demais
intervenientes em SAD

- Visitas Técnicas de
Acompanhamento

- N.º de visitas de
acompanhamento

- Melhoria dos circuitos
de roupa

- Grau de
satisfação
- N.º de
equipamentos
adquiridos para
transporte de
roupa

E03

Diminuir as reclamações
relativamente à roupa

- Humanizar os espaços
físicos com
simplicidade, mas
acolhedores
- Adquirir cortinas para
Criar condições que
colocar nos quartos
garantam um clima de bem- partilhados, entre
estar aos clientes/utentes, camas, de modo a
no respeito pela sua
garantir a privacidade
privacidade, autonomia e dos clientes/utentes
participação dentro dos
(Portaria n.º 67/2012 de
limites das suas
21 de Março)
capacidades físicas e
- Otimizar as casas de
cognitivas
banho da ALA 4 para
garantir maior
comodidade e conforto
quer ao cliente/utente
quer ao prestador de
cuidados

- Grau de
satisfação

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utentes
e famílias

Clientes/utentes
e famílias

Clientes/utentes
e demais
intervenientes

Clientes/utentes

Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
Voluntários

- Consumíveis

Diretora técnica
SAD / Técnica de - Transporte
Serviço Social
- Consumíveis
SAD.
Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis e
trabalhadores

Trabalhadores,
voluntários e
parceiros

- Consumíveis

-------

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

350,00€

Diretora Técnica SAD

250€

- Material de
decoração

500€

- Calhas de
alumínio
- Cortinas

2000€

- Material de
obra

2000€

Diretores(as)
Técnicos(as)/Técnicos
(as) Responsáveis da
área da anciania

Área da Anciania
Área da Anciania

Integração e
acompanhamento do
voluntariado

- N.º de
clientes/utentes
com objetivos
definidos em plano
individual para
beneficiarem de
acompanhamento
de voluntários
- Nº de visitas
feitas pelos
voluntários

Diretora Técnica
ERPI- Lar de Grandes
Dependentes
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E03

SANTARÉM

Ajustar as mensalidades
com tendência à
aproximação do custo
médio real cliente/utente

E04

- Lembranças a
definir

150€

- Substituir
progressivamente
material desgastado e
desadequado (Camas,
colchões, gruas,
cadeirões)

- Camas,
colchões, cadeira
de rodas, gruas
de transferência
e cadeirões de
posicionamento

2000€

- Revisão das
mensalidades

- N.º de
mensalidades
alteradas

Clientes/utentes

- Elaboração da tabela
de preços de serviços
extras

- N.º de serviços
solicitados/respost
as dadas
- N.º de serviços
extras (fora do
acordo)

Clientes/utentes

Promover atividades para
angariação de fundos

- Realização de eventos
ao longo do ano

Sensibilizar para o controlo
de gastos

- Supervisionar as
requisições feitas ao
armazém.

Aumento da receita

- Ocupação de duas
camas, fora do Acordo
de Cooperação, para
internamentos
temporários

Diretores(as)
Técnicos(as)
-Consumíveis
/técnicos(as)
responsáveis
Diretores(as)
Técnicos(as)
/técnicos(as)
responsáveis
-Consumíveis
Departamento
de serviços
administrativos e
financeiros

Clientes/utentes,
famílias,
Trabalhadores,
- N.º de eventos
colaboradores, Voluntários e
realizados
parceiros e
Parceiros
comunidades
Diretores(as)
- N.º de requisições
Técnicos(as)
Trabalhadores
feitas ao armazém
/técnicos(as)
responsáveis
- Nº de
Diretora Técnica,
internamentos
Coordenadora
solicitados/respost
Clientes/utentes
Geral e
as dadas fora do
Mesa
Acordo de
Administrativa
Cooperação

Edição

Data

01

09/11/2015

-----

- Diretores
técnicos/técnicos
responsáveis

------

- Diretores
técnicos/técnicos
responsáveis

- Logística
- Transporte
- Consumíveis

------

- Diretores
técnicos/técnicos
responsáveis

- Consumíveis
- Computador
- Impressora

------

- Diretores
técnicos/técnicos
responsáveis

-Consumíveis

------

Diretoral Técnica ERPI
– Lar de Grandes
Dependentes

Área da Anciania
Área da Anciania

Criar uma tabela de preços
para serviços extra

- Oferecer lembranças
aos clientes/utentes
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Anexo V – Área da Saúde – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

Melhorar a gestão diária
da Unidade

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

MAI

Recursos
Indicadores

Humanos

Materiais

Custo
Total
Previsto

- AS
- Doentes
- Famílias

- Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Mesa

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Sem
custos
adicionais

- AS
- TO

Destinatários

→

Responsável

- Aplicação do
questionários de
satisfação aos doentes
e famílias uma vez ao
longo do internamento
e no momento da alta;

- Aplicar os
questionários de
satisfação a 100%
dos doentes e
famílias

- Acompanhamento da
passagem de turno das
Auxiliares de Ação
Médica, uma vez por
semana;

- Nº de passagens
de turno
acompanhadas vs
Nª de passagens
de turno previstas

- AAM

- AS
- Auxiliares de
Ação Médica

- Dependente do
nº de voluntários

- Voluntários

- Voluntários
- AS
-TO

- Supervisionar
90% dos pedidos
efetuados ao
armazém

- Trabalhadores
- Doentes

- AS

- Folhas de
requisição de
material

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Trabalhadores
- Doentes

- AS
- Enfermeira
Responsável

- Gabinete
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Trabalhadores
- Doentes

- Trabalhadores

- Gabinete
- Folhas de
presença

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Trabalhadores
- Doentes

- DT
- AS
-Enfª
responsável

- Gabinete

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Acolhimento e
acompanhamento de
todos os voluntários;
- Supervisão do
material requisitado ao
armazém e do seu
consumo, uma vez por
semana;
- Reuniões com a
enfermeira
responsável, uma vez
por semana;
- Realizar 10 reuniões
de trabalhadores;

- Nº de reuniões
previstas vs nº de
reuniões
realizadas
- Nº de reuniões
previstas vs nº de
reuniões
realizadas

- Acompanhamento
das visitas trimestrais
da ECL Lezíria;

- Acompanhar
100% das visitas
da ECL Lezíria

Edição

Data

01

09/11/2015

- Doentes

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

E01

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma
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E01

- Monitorização da
origem das feridas
- Monitorização de
feridas

E02

Conhecer o grau de
satisfação dos
trabalhadores

Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
utentes

Assegurar formação aos
profissionais

- Disponibilização do
questionário de
satisfação a todos os
trabalhadores, uma
vez por ano;
- Tratamento dos
dados do questionário
de satisfação dos
trabalhadores;
- Realização da
avaliação de
desempenho de todos
os Trabalhadores, uma
vez por ano;
- Participação nas
formações propostas;

Nº total de feridas
vs Nº de feridas
com origem na
UCC
N.º de feridas vs
N.º de feridas
cicatrizadas
- Nº de
questionários
aplicados vs Nº de
Trabalhadores da
Unidade

- Doentes

- Enfermeiro
- Terapeuta
Ocupacional
- Fisioterapeuta

- Doentes

- Enfermeiro

-Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

Enfermeiro
Responsável

- Doentes

- Enfermeiro

-Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

Enfermeiro
Responsável

- Trabalhadores
- Doentes

- Trabalhadores

- Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Trabalhadores

- Gabinete
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Formador
- Trabalhadores

- Sala de
formação
- Computador
- Retroprojetor

- Sem
custos
adicionais

- Trabalhadores

- Trabalhadores

- Nº de avaliações
realizadas vs Nº
de Trabalhadores
- Pretende-se que
90% dos
Trabalhadores
participem numa
formação ao
longo do ano

Edição

Data

01

09/11/2015

- Trabalhadores
- Doentes

- Trabalhadores

- Trabalhadores

- Sem
custos
adicionais

- Enfermeiro
Responsável

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

- Monitorização do
nível de dependência
no desenvolvimento
das atividades de vida

Aplicar a Escala
Modificada de
Barthel e a
Medida de
Independência
Funcional a 100 %
dos doentes

-Computador
- Impressora
- Folhas
- Escala
Modificada de
Barthel
- Escala de
Medida de
Independência
Funcional
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E02
E03

Prestar Cuidados de Saúde

- Avaliação do
desempenho do
doente nas AVD’s,
incluindo a aplicação
de escalas sempre que
assim se justifique;

N.º formações
previstas vs N.º
formações
efetivas

Acompanhament
o e partilha de
informação em
equipa de 100%
dos utentes
aquando da
realização das
AVD’s
- Aplicação de
escalas (em
equipa
multidisciplinar):
Escala modificada
de Barthel,
Medida de
Independência
Funcional (MIF),
Mini-mental State
Examination

Edição

Data

01

09/11/2015

- AAM

Utentes

- Enfermeiro
- Fisioterapeuta
- Terapeuta
Ocupacional
- Técnica de
Nutrição e
dietética

-Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

Enfermeiro

- T.O
- Doentes

Sala;
Mesas;
Cadeiras;
Material de
escritório;
Material
inerente a cada
atividade
proposta
incluindo
material
específico de
reabilitação;
Computador;
Impressora;
Máquina
fotográfica;
Barras;
Bolas;
Bastão;
Pesos;
Bola de picos;
Cartões com
imagens;
Objetos do diaa-dia;
Folhas
Caneta;
Marcadores;
Cubo de AVD’s;
Molas;

- Sem
custos
adicionais

T.O

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

- Formação para
auxiliares de ação
médica sobre
posicionamentos e
transferências, técnica
de alimentação,
preparação da
alimentação, apoio em
situações de urgência;
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Avaliação de:
- Capacidades
neuromotoras e
motoras;
- Competências de
processo;
- Competências de
comunicação verbal/
não verbal e interação,
sob uma perspetiva
funcional;
- Funções mentais
incluindo aplicação de
escalas:
- Funções sensoriais
que interfiram na
realização de
atividades por parte do
utente de 100% dos
utentes internados.
- Avaliação,
aconselhamento e
treino de produtos de
apoio para o
desempenho das
diferentes AVD’s; em
100 % dos utentes
identificados.
- Definição de um
plano de intervenção
de Terapia
Ocupacional
(objetivos, estratégias
e atividades a realizar)
de 100% dos doentes
internados;

- Nº de Fichas de
avaliação e de
Registos previstos
vs Nº de Fichas de
avaliação e de
Registos
realizados.
- Aplicação da
escala: Mini
Mental State
Examination.

Utentes

- Nº de produtos
de apoio
aconselhados Vs
Nº de produtos de
apoio utilizados

utentes

- T.O
- utentes

- Nº de planos de
intervenção
previstos vs Nº de
planos de
intervenção
realizados

Utentes

- T.O
- Utentes

Edição

Data

01

09/11/2015

- T.O
- Utentes
-FT
- Auxiliares de
acção médica

- Sem
custos
adicionais

T.O

Produtos de
apoio

- Sem
custos
adicionais

T.O

Folhas
Impressora
Computador
Caneta

- Sem
custos
adicionais

T.O

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

E03

SANTARÉM
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- N.º de atividade
previstas vs nº de
atividades
realizadas

Utentes

Utentes

- T.O
- Utentes

- Sem
custos
adicionais

T.O

- T.O
- Utentes
- Auxiliares de
acção médica
- Voluntários

Cartões de
provérbios;
cartões do jogo
“será que sei
responder”;
Dominó;
Fotografias;
Papel
Marcadores
Calendários
Televisão

- Sem
custos
adicionais

T.O

- T.O
- Utentes
- FT
- Auxiliares de
acção médica

Caneta
Marcador
Folhas de papel
Molas
Cubo de AVD’s
Material do
teste de
Moberg
Feijões
Silicone
Botões
Contas de
enfiar

- Sem
custos
adicionais

T.O

E03

- Realização de
atividades de
estimulação cognitiva,
inclusive a terapia de
orientação para a
realidade e
reminiscências) em
90% dos utentes
identificados com esta
necessidade.

- N.º de atividade
previstas vs nº de
atividades
realizadas

Televisão
Rádio
Pen com
músicas
Bola de picos
Objectos com
diferentes
texturas

- Treino para melhoria
ou manutenção de
capacidades motoras
(globais e finas)
funcionais, em 90 %
dos utentes.

- N.º de treinos
previstos vs nº de
atividades
realizadas

- Realização de
atividades sóciorecreativas e
comemoração de
festividades anuais
(ver cronograma da
anciania)

Edição

Data

01

09/11/2015

Utentes

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção
Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

- Realização de
atividades de
estimulação e
integração sensorial,
incluindo atividades de
relaxamento em 90%
dos utentes
identificados
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- Realização de registos
periódicos de Terapia
Ocupacional, no
processo do utente e
no aplicativo
informático (na
admissão – primeiras
72horas; 15º dia de
internamento e
mensalmente);

E03

Nº de registos
obrigatórios vs Nº
de registos
efetuados

- Realização de
atividades inseridas na
semana da Terapia
Ocupacional
(exposição
demonstração de
períodos de apoio e
palestra/workshop).

- Nº de
actividades
previstas vrs Nº
de actividades
realizadas
- Escala de
satisfação dos
participantes na
acção de
formação

24
a
28

Edição

Data

01

09/11/2015

- Utentes

- Familiares
- Cuidadores
- Utentes
- Colaboradores

- T.O

- Computador
com acesso à
internet
- Processos
individuais dos
utentes

- TO
- Técnico de
Informática
- Familiares
cuidadores
- Colaboradores
- Utentes
- Logistica

- Computador
- Impressora
- Tesoura
- Fita cola
- Folhas de
papel
-Produtos de
apoio
- Lanche para os
participantes Projector
-Extensões
- Colunas
- Placard
- Mesas

- T.O

15 €

- T.O
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10€

-Assistente
Social
-TO

- Computador
- Impressora
- Tesoura
- Fita-cola
- Folhas de
papel

- Sem
custos
adicionais

- T.O

- Sem
custos
adicionais

Fisioterapeuta

- Nº de
actividades
previstas vrs Nº
de actividades
realizadas
- Escala de
satisfação dos
utentes

-Colaboradores
-Utentes
-Familiares
-Cuidadores

Nº de exposições
previstas vs Nº de
exposição
realizadas

- Trabalhadores
- Familiares
- Cuidadores
- Utentes

- TO

- Plano de
Cuidados de
Fisioterapia
- Registos de
fisioterapia

- Utentes

Fisioterapeuta
Utentes

E03

Comemoração de
atividades festivas na
Unidade (Páscoa,
Aniversário da UCC,
Natal)

- Realização de mini
exposições didácticas
para Trabalhadores,
cuidadores e utentes,
sobre patologias,
sintomas ou formas de
intervenção
- Reabilitação,
potenciação e
manutenção do
sistema neuro-cárdiomúsculo-esquelético

Edição

Data

01

09/11/2015

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

-Equipa técnica
da UCC
-Auxiliares de
acção médica
-Familiares
-Cuidadores
-Voluntários
-Utentes
-Cantores
-Estagiários

Papel
Computador
Impressora
Fita-cola
Tesoura
Amêndoas
Papel eva
Tintas
Fitas de seda
Bolo
Sumos
Balões
Prenda de Natal
dos utentes
Musgo
Sobreiro
Pinhas
Papel de
alumínio
Mesa
Luzes
Ficha tripla
Artigos
decorativos do
natal
Prenda e lanche
para os
cantores
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- Prevenção de quedas

- Nº de quedas vs
causa da queda

- Utentes

Fisioterapeuta
Tep. Ocup.
Enfermeiros
AAM
Utentes

- Indicação de
produtos de apoio e
adaptação de
materiais e ambiente
físico para\ promover
a funcionalidade e
participação dos
utentes nas atividades
de vida diária,
eliminando barreiras
arquitetónicas

- Nº de produtos
de apoio
prescritos
vs Nº de
necessidades
identificadas

- Utentes

Fisioterapeuta
Utentes

- Supervisão e
correção de posturas e
técnicas, diariamente

- Acidentes de
trabalho
- Lesões músculoesqueléticas
- Informação
sobre
posicionamentos

- AAM

Fisioterapeuta
AAM

-----

- Utentes
- Equipa de
funcionários

- Toda a equipa
- Familiares

- Fotografias
- Expositores
- Computador
- Projetor

- Enfermeiro

- Processos
individuais dos
utentes;
- Folhas,
- Computador;
- Impressora

- Semana da
Fisioterapia
- Exposição fotográfica
- Sessão de informação
aos familiares
- Classe de movimento
- Avaliação do
desenvolvimento das
atividades de vida de
acordo com o processo
de enfermagem
(Apreciar, planear,
implementar, avaliar)
em 100% dos doentes

5
a
9

- Nº de
participantes

Avaliação Inicial,
Plano de cuidados
e registo diário
em 100% dos
doentes

Edição

Data

01

09/11/2015

- Doentes

- Sem
custos
adicionais

Fisioterapeuta

- Sem
custos
adicionais

Fisioterapeuta

- Sem
custos
adicionais

Fisioterapeuta

50€

- Sem
custos
adicionais

- Equipa de
Fisioterapeutas

Enfermeiro

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

E03

SANTARÉM
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- Supervisão dos
Cuidados de Higiene e
Conforto, alimentação
e
posicionamentos/Tran
sferências em 80%
destas atividades
realizadas.
- Promoção do reforço
hídrico diário em 100%
dos doentes de acordo
com o protocolo
existente.
- Realização de 12
reuniões entre
psicólogo, assistente
social e enfermeira
responsável (primeiras
quartas-feiras Prestar
Cuidados de Saúde
de cada mês)
- Realização de
observação psicológica
inicial a 100% dos
doentes admitidos,
conscientes e com
capacidade de
comunicação.

- Acompanhamento de
100% dos doentes com
necessidade de
suporte psicológico.

- Acompanhar
cerca de 80 % dos
cuidados
prestados.

- Reforço de > 800
ml/dia a cada
doente.

- Nº de reuniões
previstas vs nº de
reuniões
realizadas

- Nº de
observações
psicológicas
iniciais realizadas
vs nº de doentes
admitidos,
conscientes e com
capacidade de
comunicação.
- Nª de
acompanhamento
s realizados vs nº
de doentes com
necessidade de
suporte
psicológico-

Edição

Data

01

09/11/2015

- Doentes

- AAM
- Enfermeiro

- Sem
custos
adicionais

Enfermeiro

- AAM
- Enfermeiro

- Copos

- Sem
custos
adicionais

Enfermeiro

- Doentes

- Psicólogo
- Enfermeira
Responsável
- Assistente
Social

- Gabinete

- Sem
custos
adicionais

- Psicólogo

- Doentes

- Psicólogo
- Doentes

- Gabinete

- Sem
custos
adicionais

- Psicólogo

- Doentes

- Psicólogo
- Doentes

Gabinete

- Sem
custos
adicionais

- Psicólogo

- Doentes

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

E03

SANTARÉM
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Prestar Cuidados Sociais;
- Gestão de expetativas
dos doentes e das famílias
quanto ao tempo do
internamento;
- Prestar suporte ao
doente e à família na
seleção de estratégias,
para a reintegração no
meio familiar e social;

- Realização de pelo
menos um
atendimento social ou
outro contacto
(telefónico, pontual, email, carta) por doente
às famílias e aos
doentes de
acompanhamento
psicossocial;

- Nº de
atendimentos
sociais realizados
vs Nº de doentes
internados ao
longo do ano;

- Doentes
- Famílias

- AS;
- Doentes
- Famílias

- Realização 100% dos
planos individuais de
cuidados sociais;

- Nº de planos
individuais de
cuidados sociais
vs Nº de doentes
admitidos no ano;

- Doentes

- AS

- Dependente das
necessidades
decorrentes dos
internamentos de
cada doente;

- Doentes
- Famílias

- Articulação com os
recursos sociais na
comunidade,
nomeadamente:
Segurança Social;
Estruturas Residências
para Idosos, Hospitais,
Centros de Saúde,
Centros de Dia,
Serviços de Apoio
Domiciliário e
Unidades de Cuidados
Continuados, sempre
que necessário;
- Articulação com a ECL
da Lezíria e quando
necessário com a ECL
da zona de residência
do doente;
- Articulação com as
Equipas de Gestão de
Altas dos Hospitais, no
caso de agudizações;

- Dependente das
necessidades
decorrentes dos
internamentos de
cada doente;
- Dependente das
necessidades
decorrentes dos
internamentos de
cada doente;

Edição

Data

01

09/11/2015

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Computador;
- Impressora;
- Folhas;

- Sem
custos
adicionais

- AS

- AS

- Computador
com acesso à
internet;
- Telefone;

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Doentes
- Famílias

- AS

- Computador
com acesso à
internet;Telefone

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Doentes

- AS

- Computador
com acesso à
internet;
- Telefone

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Gabinete;

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção
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E03

- Avaliações sociais
periódicas (na
admissão – primeiras
72horas; ao longo do
internamento – 15º dia
de internamento e
trimestralmente).
- Assegurar o
transporte dos
doentes sempre que
necessário (consultas,
exames,
transferências);
- Acompanhamento de
100% de doentes aos
serviços da
comunidade;
- Aplicação da escala
de Gijon aos utentes
internados para longa
duração e
manutenção.
- Aplicação da escala
de Zarit aos cuidadores
principais dos utentes
internados para
descanso do cuidador,
no início e no fim do
internamento.

- Nº de
atendimentos
sociais realizados
vs Nº de doentes
internados ao
longo do ano;
Nº de avaliações
sociais realizados
vs nº de
avaliações
exigidas pela
RNCCI
Nº de transporte
necessário vs Nº
de transporte
assegurado

- Acompanhar
100% dos doentes
que necessitam
dos serviços da
comunidade
- Nº de escalas
aplicadas vs nº de
utentes
internados
- Nº de escalas
aplicadas vs nº de
utentes
internados para
descanso do
cuidador x2

Edição

Data

01

09/11/2015

- Doentes
- Famílias

- AS
- Doentes
- Famílias

- Doentes

- AS
- Doentes

- Doentes

- AS
- Doentes

- Computador
com acesso à
internet;
- Gabinete
- Secretária

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Computador
com acesso à
internet;
- Gabinete
- Secretária

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Computador
com acesso à
internet;
- Gabinete
- Secretária
- Telefone;
- Carrinha
adaptada a
transporte em
cadeira-derodas;

- Doentes

- AS
- Doentes
- Motorista;

- Utentes

- AS
- Utentes
- Cuidador
principal

- Computador
- Gabinete
- Secretária
- Folhas
- Caneta

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Cuidadores
principais

- AS
- Cuidador
principal

- Computador
- Gabinete
- Secretária
- Folhas
- Caneta

- Sem
custos
adicionais

- AS

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

- Informação e
orientação dos
doentes e familiares
no âmbito das
prestações sociais e/ou
serviços, sempre que
necessário;
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Planear a Alta

- Conferência familiar
no momento da
admissão de todos os
doentes e sempre que
se justifique;

- Nº de
conferência
familiares
realizadas vs Nº
de conferências
familiares
previstas

- Identificação das
necessidades dos
doentes ao longo do
internamento e no pós
alta;

- Identificar as
necessidades de
90% dos doentes

- Doentes

- Identificação das
necessidades das
famílias no pós alta;

- Identificar as
necessidades de
90% das famílias

- Doentes
- Famílias

- Nº de gestor
identificados vs
Nº de doentes
internados.
Nº de reuniões
realizadas vs Nº
de reuniões
previstas

Identificação de um
gestor de caso para
100% dos doentes.
- Realização de 6
reuniões de equipa;
- Realização de registos
periódicos, no
processo do doente e
no aplicativo
informático (na
admissão – primeiras
72horas; ao longo do
internamento – 15º dia
de internamento e
trimestralmente);

Nº de registos
efetuados vs Nº
de registos
obrigatórios

Edição

Data

01

09/11/2015

- Gabinete
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Computador
- Impressora
- Processos
individuais dos
doentes;

- Sem
custos
adicionais

- Eq. técnica;

- Equipa técnica
- Doentes
- Famílias

- Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- Eq. técnica

- Doentes

- Equipa Técnica

- Computador
- Impressora
- Folhas

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Doentes

- Equipa técnica

- Gabinete
- Processos
individuais dos
doentes

- Sem
custos
adicionais

AS

- Equipa técnica

- Computador
com acesso à
internet
- Processos
individuais dos
doentes

- Sem
custos
adicionais

AS

- Doentes
- Famílias

- Doentes

- Equipa técnica
- Doentes
- Famílias

- Equipa técnica
- Doentes

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção
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E04

E03

- Realização de sessões
de educação para a
saúde à pessoa e/ou
família/cuidador no
âmbito do
desenvolvimento das
atividades de vida, por
exemplo, mobilizações,
posicionamentos,
transferências,
prevenção de quedas,
cuidados de higiene e
conforto, alimentação,
de acordo com as
necessidades
identificadas.
- Elaboração de 3
folhetos informativos
na área da
hipertensão/diabetes,
produtos de apoio
para a alimentação e
mobilidade;

Diminuir custos associados
aos cuidados de saúde

N. º sessões
identificadas vs
N.º sessões
realizadas

N.º folheto
previstos vs N.º
de folhetos
elaborados.

- Diminuir 5% do
consumo de
resguardos e
manápulas;

Custo mensal
2015 vs Custo
mensal 2016

Edição

Data

01

09/11/2015

- Doentes

- Equipa técnica

- Gabinete
- Computador
portátil
- Retroprojetor
- Tela
- Processos
individuais dos
doentes

- Doentes
- Famílias

- Enfermeiro
- TO
- FT
- Médico
- TND
- Doentes
-Familiares/
cuidadores
informais

- Sala de
reuniões ou
local direto da
prestação de
cuidados e
material
Inerente a cada
atividade.

- Doentes
- Famílias

- Enfermeiro
- FT
- TO
- Médico
- TND

- Computador,
impressora e
folhas.

- Orçamento da
UCC

- Enfermeira
Responsável
- Assistente
Social
- Contabilista da
Instituição;

-Computador
- Impressora
- Folhas
- Manápulas
- Resguardos

- Sem
custos
adicionais

- AS

- Sem
custos
adicionais

- Enfermeiro
- TO
FT
- Médico
- TND
- Doentes
-Familiares/
cuidadores
informais

- Sem
custos
adicionais

Enfermeiro
- TO
FT

- A refletir
no
orçamento
dos gastos
funcionais
da resposta
social

Assistente Social

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

- Realização e
reavaliação de 21
planos individuais de
intervenção, por mês;

Nº de PII´s
realizados e
respetivas
reavaliações vs Nº
de PII´s e
reavaliações
obrigatórias
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E04

SANTARÉM

- Diminuir 5% dos
custos com o lixo
contaminado

Custo mensal
2015 vs Custo
mensal 2016

- Orçamento da
UCC

- Diminuir 5% dos
custos associados à
lavandaria

Custo mensal
2015 vs Custo
mensal 2016

- Orçamento da
UCC

- Diminuir 5% dos
custos associados às
fraldas

Custo mensal
2015 vs Custo
mensal 2016

- Orçamento da
UCC

Edição

Data

01

09/11/2015

- Enfermeira
Responsável
- Assistente
Social
- Contabilista da
Instituição;
- Enfermeira
Responsável
- Assistente
Social
- Contabilista da
Instituição;
- Encarregada
da lavandaria
- Enfermeira
Responsável
- Assistente
Social
- Contabilista da
Instituição;

-Computador
- Impressora
- Folhas
- Contentores
da Cannon

Assistente Social

-Computador
- Impressora
- Folhas
- Roupa da UCC

Assistente Social

-Computador
- Impressora
- Folhas
- Fraldas

Assistente Social
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Anexo VI – Área da Saúde – Transversal à Instituição

 Avaliação diária,
monotorização e
registo de sinais vitais
Prestar cuidados de saúde

Enfermagem
Prestar cuidados de saúde

 Despiste de
situações clinicas
inesperadas;
 Prestação de
cuidados curativos
sempre que
necessário;
 Prevenção de úlceras
de pressão sempre que
necessário.
 Encaminhamento
para o serviço de
urgência ou outro
sempre que
necessário;
 Articulação com
diferentes instituições
de saúde.

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

Recursos
Indicadores

Destinatários

 N.º de
deslocações ao
serviço de
urgência ou outro

Edição

Data

01

09/11/2015

Responsável

Humanos

Materiais

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

- Equipa de
Enfermagem

- Materiais
inerentes às
avaliações de
glicémia,
temperatura,
pressão arterial

Equipa de
Enfermagem

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

- Equipa de
Enfermagem

Medicação

Equipa de
Enfermagem

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém, CATEI

- Equipa de
Enfermagem

Consumíveis,
material de
enfermagem e
colchões de
pressão
alternada

Equipa de
Enfermagem

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

- Equipa de
Enfermagem

Telefone e
Computador

Equipa de
Enfermagem

→

 Registo da
medição de
glicémias
capilares, pressão
arterial e
temperatura.
 Nº de
clientes/utentes
que beneficiam da
medicação
preparada
 Nº de feridas
ativas
 Nº de feridas
recidivantes
 Nº de novas
feridas
 Escalas de
avaliação do risco
de queda, úlceras
de pressão e grau
de dependência.

Custo
Total
Previsto

ERPI – Lar Grandes Dependentes

 Preparação diária de
medicação

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma
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 Avaliação, controlo e
registo de sinais vitais;

 Tratamento de
feridas;
 Prevenção e
tratamento de úlceras
de pressão

 Número e tipo
de feridas;
 Escala de
avaliação do risco
de queda;
 Escala de
Braden

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem;
Auxiliares de
ação médica

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem;
Auxiliares de
ação médica;
Fisioterapeuta

Prestar cuidados
individualizados ao
cliente/utente

 Realização de
procedimentos como
algaliação; entubação;
administração de
injectáveis;
soroterapia,
aerossoloterapia;
colheitas de sangue,
urina, fezes e
exsudatos;

 Nº de
clientes/utentes
alvos dos cuidados

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem
Fisioterapeuta

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem

Colchões de
pressão
alternada,
almofadas de
posicionamento
e de gel; loções
corporais
Consumíveis e
material de
enfermagem;
material
especifico para
colheitas;
viatura de
serviço

ERPI – São Domingos

Enfermagem

Prestar cuidados
individualizados ao
cliente/utente

 Tensão arterial,
Pulso, Saturação
de Oxigénio,
Temperatura,
Glicémia capilar;
 Escala de
avaliação da Dor

Esfigmomanóm
etro;
estetoscópio;
termómetro;
oxímetro;
medidor de
tensão
automático;
máquina, tiras e
lancetas de
avaliação de
glicémia;
algodão; álcool
- Apósitos,
soluções e
cremes
específicos para
o tratamento
de feridas;
consumíveis e
material de
enfermagem;
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Prestar cuidados
individualizados ao
cliente/utente

Prestar cuidados
individualizados ao
cliente/utente

 Gestão de recursos
humanos (realização
de escala de pessoal
semanal segundo as
necessidades do
serviço);
 Gestão do regime
terapêutico
(articulação com
médico assistente nos
pedidos/prescrição de
terapêutica;
articulação com
farmácia no
pedido/receção da
medicação; verificação,
confirmação,
preparação,
administração e
supervisão da adesão à
terapêutica;
monitorização e
avaliação de efeitos
extrapiramidais);
Avaliação de situações
clinicas agudizadas:
encaminhamento e
articulação com as
diversas instituições de
saúde sempre que
necessário;

 Quantidade de
material
necessário na
prestação de
cuidados de
enfermagem

 Nº funcionários
por turno

 Nº
clientes/utentes
medicados;
 Quantidade de
medicação
necessária;

 Nº de situações
clinicas que
requerem
avaliação urgente

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utente
s

Clientes/utente
s
Auxiliares de
ação médica

Responsável
técnica
Equipa de
enfermagem

Computador;
telefone

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática

Sem custos
adicionais

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
copos de
medicação e
tampas;

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem
Médico
assistente

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
material para
avaliação de
sinais vitais;
carro de serviço

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem
Médico
assistente

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem;
Auxiliares de
ação médica;
Médico
assistente;

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem
Auxiliares de
ação médica
Médico
assistente

Responsável
técnica
Equipa de
enfermagem

Equipa de
enfermagem

ERPI – São Domingos

Enfermagem

 Gestão de recursos
materiais (pedido
semanal de material
clínico);
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Promover a saúde e
prevenir a doença

Envolver
familiares/pessoas
significativas no processo
de saúde/doença do
cliente/utente

Colaboração com o
médico assistente nas
consultas semanais;

 Nº de situações
clinicas
agudizadas

Marcação de exames
complementares de
diagnóstico, e
acompanhamento dos
clientes/utentes às
consultas;

 Nº de
exames/consultas
semanais
 Nº de
funcionários por
turno

Supervisão/orientação
dos cuidados
prestados pelos
auxiliares de ação
médica, e
trabalhadoras de
serviços gerais;
Gestão do regime
alimentar dos
clientes/utentes:
Planeamento de dietas
consoante o estado de
saúde dos
clientes/utentes;
Supervisionamento
das refeições;
Articulação com os
diversos membros da
equipa multidisciplinar

 Nº de
clientes/utentes
alvo dos cuidados
 Nº de
funcionários por
turno

Prestação de
informação acerca do
estado de saúde do
cliente/utente;

 Patologias;
 Estados de
saúde agudizados;
 IMC;
 Alterações
fisiológicas
inerentes ao
processo de
envelhecimento

 Nº
clientes/utentes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utente
s

Clientes/utente
s

Clientes/utente
s

Clientes/utente
s

Família/
pessoas
significativas

Equipa de
enfermagem
Auxiliares de
ação médica
Médico
assistente

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
material para
avaliação de
sinais vitais;

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem
Auxiliares de
ação médica
Médico
assistente
Encarregado
geral

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
viatura de
serviço;

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem
Auxiliares de
ação médica
Trab. serviços
gerais

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem;
Médico
assistente;
Auxiliares de
ação médica;
Trab. serviços
gerais;
Nutricionista;
Fisioterapeuta
Responsável
técnica

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
balança;
material para
avaliação de
sinais vitais;

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem;
Fisioterapeuta
Responsável
técnica;

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem
Médico
assistente

Equipa de
enfermagem

Equipa de
enfermagem

ERPI – São Domingos

Enfermagem

SANTARÉM

Equipa de
enfermagem

Equipa de
enfermagem;
Fisioterapeuta
Responsável
técnica
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Potenciar e incrementar o
desempenho dos
auxiliares de ação médica
na prestação de cuidados
individualizados ao
cliente/utente

Identificar fatores
potencialmente
desencadeantes de
problemas de enfermagem

- Delegação de
funções;
- Supervisão e
avaliação dos cuidados
prestados;
- Acompanhamento e
participação nas
passagens de turno;

Ações de
sensibilização/informa
ção

 Individualização
de cuidados

Atividades didáticas de
promoção da saúde

 Nº
clientes/utentes
hipertensos,
 Nº
clientes/utentes
diabéticos

Edição

Data

01

09/11/2015

Auxiliares ação
médica

Equipa de
enfermagem;
Auxiliares de
ação médica,
Fisioterapeuta
Responsável
técnica

Auxiliares ação
médica

Equipa de
enfermagem;
Auxiliares de
ação médica,
Fisioterapeuta
Nutricionista

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem;
Auxiliares de
ação médica;

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
sala para
passagem de
turno; livro de
ocorrências
Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
sala para
passagem de
turno; ginásio;
material e
consumíveis
uso diário na
prestação de
cuidados;
material de
enfermagem e
fisioterapia;
Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
material de
enfermagem

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem;

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem;
Fisioterapeuta

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem;

ERPI – São Domingos

Enfermagem

Potenciar e incrementar o
desempenho dos
auxiliares de ação médica
na prestação de cuidados
individualizados ao
cliente/utente

 Nº auxiliares
por turno
semanal;
 Qualidade dos
cuidados
prestados;
 Situações
ocorridas no
decurso da
prestação de
cuidados
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Estudo de risco de
quedas e de
prevalência de úlceras
de pressão

- Preparação diária de
medicação
Prestar cuidados de saúde

- Despiste de situações
clinicas inesperadas;
- Prestação de
cuidados curativos
sempre que
necessário;
- Prevenção de úlceras
de pressão sempre que
necessário.

 Nº de feridas
ativas
 Nº de feridas
recidivantes
 Nº de novas
feridas
 Escalas de
avaliação do risco
de queda, úlceras
de pressão e grau
de dependência.

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utente
s

Equipa de
enfermagem;

Computador;
telefone;
consumíveis de
informática;
material de
enfermagem

Sem custos
adicionais

Equipa de
enfermagem

Sem custos
adicionais

Equipa de
Enfermagem

- Clientes/
Utentes

- Equipa de
Enfermagem

- Materiais
inerentes às
avaliações de
glicémia,
temperatura,
pressão arterial

- Clientes/
Utentes

- Equipa de
Enfermagem

Medicação

- Equipa de
Enfermagem

Consumíveis,
material de
enfermagem e
colchões de
pressão
alternada

- Clientes/
Utentes

Equipa de
Enfermagem

Sem custos
adicionais

Equipa de
Enfermagem

ERPI – Santarém / CATEI

Enfermagem

- Avaliação diária,
monotorização e
registo de sinais vitais

 Nº quedas;
 Quantidade e
tipo de úlceras de
pressão;
 Escala de
Braden;
 Escala de
avaliação do risco
de queda;
 Continuum
dependência/inde
pendência do
idoso
 Registo da
medição de
glicémias
capilares, pressão
arterial e
temperatura.
 nº de
clientes/utentes
que beneficiam da
medicação
preparada
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- Promover a melhoria da
qualidade dos cuidados
prestados pelas
colaboradoras

- Encaminhamento
para o serviço de
urgência ou outro
sempre que
necessário;
- Articulação com
diferentes instituições
de saúde.
- Aconselhar as
posturas corretas a
adotar por parte de
cada funcionária, no
posicionamento dos
clientes/utentes

Fisioterapia

- Avaliar, estabelecer e
implementar planos de
fisioterapia

- Reeducação,
potenciação e
manutenção do
sistema cardio-neuromusculo-esquelético
- Estudo e atribuição
de produtos de apoio.

 N.º Acidentes
de trabalho
provocados por
procedimentos
incorretos.
 Registos
executados;
 Escalas e
medidas
especificas de
avaliação em
fisioterapia
 Evolução/manut
enção do estado
de saúde dos
clientes/utentes
 Escalas e
medidas
específicas de
avaliação em
fisioterapia

- Clientes/
Utentes

- Equipa de
Enfermagem

Trabalhadores

Fisioterapeutas

Clientes/utente
s da, ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Fisioterapeutas

Consumíveis;
Material de
fisioterapia

Fisioterapeutas

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Fisioterapeutas

Material de
reabilitação;
Consumíveis

Fisioterapeutas

- Promover o
envelhecimento ativo e
qualidade de vida dos
clientes/utentes

- Prevenção de quedas
dos clientes/utentes
acompanhados

 Nº de quedas

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

- Promover o
envelhecimento ativo e
qualidade de vida dos
clientes/utentes

- Prevenção dos efeitos
de imobilidade e
envelhecimento

 Nº de feridas
 Escala de
Barthel

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Edição

Data

01

09/11/2015

Fisioterapeuta
Psicomotricista
Enfermeiros
Trabalhadores
Fisioterapeuta
Psicomotricista
Enfermeiros
Trabalhadores

Telefone e
Computador

Sem custos
adicionais

Equipa de
Enfermagem

Fisioterapeutas;
Enfermeiros/as

ERPI – Lar Grandes Dependentes

- Realizar registos
diários e avaliações

 N.º de
deslocações ao
serviço de
urgência ou outro

Fisioterapeuta
Enfermeiros/as

Fisioterapeutas
Enfermeiros/as
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- Promover o
envelhecimento ativo e
qualidade de vida dos
clientes/utentes

-Atividades
comemorativas da
Semana da Fisioterapia
-Poster/Folheto de
informação aos
familiares
Reabilitação,
potenciação e
manutenção do
sistema neuro-cárdiomúsculo-esquelético

Promover o
envelhecimento ativo e
qualidade de vida dos
utentes

Promover o
envelhecimento ativo e
qualidade de vida dos
utentes

Promoção da
funcionalidade e
independência dos
utentes

5
a
9

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

 Escala de
satisfação.
 N.º
participantes.

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI
Familiares
Trabalhadores

 Medidas
específicas de
avaliação em
fisioterapia
 Registos de
fisioterapia
 Escala de
Barthel
 Mini Mental
State of
Examination

Clientes/utente
s

Clientes/utente
s

Prevenção dos efeitos
de imobilidade e
envelhecimento
biológico

 Nº de feridas
 Escala de
Barthel

Clientes/utente
s

Prevenção de quedas

 Nº de quedas

Clientes/utente
s

Promoção de
atividades de estímulo
cognitivo e integração
sensorial
Atelier:
-Mãos Talentosas
-Jogar e Trabalhar

 Escala de
satisfação
 Mini Mental
State of
Examination

Clientes/utente
s

Edição

Data

01

09/11/2015

Fisioterapeuta
Psicomotricista

Fisioterapeutas

Fisioterapeuta

- Material de
fisioterapia

Consumíveis;
Material de
Fisioterapia

- Material de
fisioterapia
- Material
reciclado

Fisioterapeuta
Enfermeiros
Auxiliares Ação
médica
Fisioterapeuta
Enfermeiros
Auxiliares Ação
médica
Fisioterapeuta
Enfermeiros
Auxiliares Ação
médica

Fisioterapeuta

Fisioterapeutas/
Psicomotricista

- Material
reciclado (já
existentes)

Fisioterapeutas

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta
Enfermeiros

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta
Enfermeiros

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta
Enfermeiros

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

ERPI – São Domingos

Fisioterapia

- Divulgação do serviço de
fisioterapia e
comemoração do Dia da
Fisioterapia

- Promoção de classes
de movimento

 Escala de
satisfação
 N.º classes
realizadas.
 N.º
participantes
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- Material de
fisioterapia

Potenciar o desempenho
da equipa nos
posicionamentos,
transferências e
mobilização de utentes

Comemoração dos dias da
atividade física e da saúde

Divulgação do serviço de
fisioterapia e
comemoração do Dia da
Fisioterapia

 Escala de
satisfação

Clientes/utente
s

Fisioterapeuta

Indicação de produtos
de apoio e adaptação
de materiais e
ambiente físico para
promover a
funcionalidade e
participação dos
utentes nas atividades
de vida diária,
eliminando barreiras
arquitetónicas

 Nº de produtos
de apoio
prescritos
 Satisfação dos
utentes

Clientes/utente
s

Fisioterapeuta

Supervisão e correção
de posturas e técnicas,
diariamente

 Acidentes de
trabalho
 Lesões músculoesqueléticas
 Escala de
posicionamentos

Todos os
elementos da
equipa

Fisioterapeuta
Trabalhadores

Ações de sensibilização

 Nº de
participantes
 Avaliação
prática

Todos os
elementos da
equipa

 Nº de
participantes
 Escala de
satisfação

 Nº de
participantes
 Escala de
satisfação

- Jogo interativo sobre
as temáticas, alertando
para a importância do
exercício e da adoção
de hábitos de vida
saudáveis
- Classe de movimento
Semana da Fisioterapia
- Exposição fotográfica
- Sessão de informação
aos familiares
- Classe de movimento

6
a
7

5
a
9

Edição

Data

01

09/11/2015

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

-----

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta
Trabalhadores

Cadeira de
rodas
Cadeira de
banho
Marquesa
Cadeirão

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

Clientes/utente
s Todos os
elementos da
equipa

Equipa ERPI São
Domingos

Jogos
tradicionais

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta

Clientes/utente
s Equipa de
trabalhadores
Familiares

Equipa ERPI São
Domingos

Fotografias
Expositores
Computador
Projetor

- Material
reciclado (já
existentes)

30€

ERPI – São Domingos

Fisioterapia

Promoção de classes
de movimento
- Cantinho D’alegria

Fisioterapeuta
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Promover a melhoria da
qualidade dos cuidados
prestados pelas
colaboradoras

- Aconselhar as
posturas corretas a
adotar por parte de
cada funcionária, no
posicionamento dos
clientes/utentes

- Realizar registos
diários e avaliações

Reabilitação
- Promover o
envelhecimento ativo e
qualidade de vida dos
clientes/utentes

- Reeducação,
potenciação e
manutenção do
sistema cardio-neuromusculo-esquelético
- Estudo e atribuição
de produtos de apoio.

 Registos
executados;
 Escalas e
medidas
especificas de
avaliação em
fisioterapia
 Evolução/manut
enção do estado
de saúde dos
clientes/utentes
 Escalas e
medidas
específicas de
avaliação em
fisioterapia

- Prevenção de quedas
dos clientes/utentes
acompanhados

 Nº de quedas

- Prevenção dos efeitos
de imobilidade e
envelhecimento

 Nº de feridas
 Escala de
Barthel

- Promoção de classes
de movimento

 Escala de
satisfação
 N.º classes
realizadas.
 N.º
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Trabalhadores

Fisioterapeutas

Clientes/utente
s da, ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Fisioterapeutas

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Fisioterapeutas

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI
Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Fisioterapeuta
Psicomotricista
Enfermeiros
Trabalhadores
Fisioterapeuta
Psicomotricista
Enfermeiros
Trabalhadores

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI

Sem custos
adicionais

Fisioterapeutas;
Enfermeiros/as

Consumíveis;
Material de
fisioterapia

Sem custos
adicionais

Fisioterapeutas

Material de
reabilitação;
Consumíveis

Sem custos
adicionais

Fisioterapeutas

Sem custos
adicionais

Fisioterapeuta
Enfermeiros/as

Sem custos
adicionais

Fisioterapeutas
Enfermeiros/as

Sem custos
adicionais

Fisioterapeutas/
Psicomotricista

ERPI - Santarém

- Avaliar, estabelecer e
implementar planos de
fisioterapia

N.º Acidentes de
trabalho
provocados por
procedimentos
incorrectos.

- Material de
fisioterapia
Fisioterapeuta
Psicomotricista

- Material
reciclado (já
existentes)
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Avaliar, estabelecer e
implementar planos de
intervenção em
psicomotricidade

- Realizar registos
diários e avaliações
semanais

5
a
9

 Escala de
satisfação.
 N.º
participantes.

Clientes/utente
s da ERPI-LGD,
ERPI- Santarém,
CATEI
Familiares
Trabalhadores

Fisioterapeutas

Consumíveis;
Material de
Fisioterapia

 Registos
efetuados.

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

Psicomotricista

Consumíveis;

 Grelhas de
Observação
 Escalas e
medidas
específicas da
Psicomotricidade

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

Psicomotricista

Material de
reabilitação e
de estimulação;
Consumíveis

Psicomotricista

 Registos
efetuados.

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

Psicomotricista

Consumíveis;

Psicomotricista

Sem custos
adicionais

Sem custos
adicionais

Fisioterapeutas

Psicomotricista

ERPI - Santarém

Reabilitação

-Atividades
comemorativas da
Semana da Fisioterapia
-Poster/Folheto de
informação aos
familiares

- Estimulação e
Reeducação
psicomotora diária;
Avaliar, estabelecer e
implementar planos de
intervenção em
psicomotricidade

- Atividades diárias de
estimulação cognitiva
e sensorial;
- Realização de pelo
menos doze atividades
de lazer

- Avaliar, estabelecer e
implementar planos de
intervenção em
psicomotricidade

- Realizar registos
diários e avaliações
semanais

Edição

Data

01

09/11/2015

ERPI – Lar Grandes
Dependentes / ERPI –
Santarém / CATEI

Psicomotricista

- Abordagens ao nível
emocional e relacional
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- Estimulação e
Reeducação
psicomotora diária;
- Atividades diárias de
estimulação cognitiva
e sensorial;
- Realização de pelo
menos doze atividades
de lazer
- Abordagens ao nível
emocional e relacional

 Grelhas de
Observação
 Escalas e
medidas
específicas da
Psicomotricidade

Clientes/Utente
s ERPI – LGD,
ERPI de
Santarém,
CATEI

Psicomotricista

Material de
reabilitação e
de estimulação;
Consumíveis

Psicomotricista

Nota: A maior parte do material utilizado nas sessões é adaptado e/ou construído com recurso a materiais recicláveis.

Edição

Data

01

09/11/2015

Página 131 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

Anexo VII – Área da Família e Comunidade

Dar continuidade à
construção de
instrumentos para a
qualidade na área do
voluntariado

Promover um maior
acompanhamento dos
voluntários, nas diferentes
Respostas Sociais

Avaliar o grau de
satisfação de voluntários

Criar/instrumentos de
trabalho na área do
voluntariado

Plano de
Acompanhamento
individual do
voluntário
Aplicar questionários
de satisfação

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

Recursos
Indicadores

Destinatários
Humanos

→

Materiais

Custo
Total
Previsto

Responsável

N.º de visitas/ N.º
de ações de
formação/ n.º de
programas de
voluntariado

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Sala de
Formação

Técnico
Responsável
pelo voluntário

N.º de
documentos
Produzidos

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Documentos

Técnico
Responsável
pelo voluntário

Formulários,
Sala de
Formação

Técnico
Responsável
pelo voluntário

Documentos

Aplicar
questionários de
satisfação

N.º de Voluntários
Integrados/N.º de
Plano s de
Acompanhament
o

Voluntários

N.º de
questionários
aplicados

Voluntários

Edição

Data

01

09/11/2015

Responsáveis
das Respostas
Sociais
Técnico
Responsável
pelo
voluntariado
Voluntários
Responsável
pelo
voluntariado

Voluntariado

E01

Melhorar o acolhimento e
Integração dos voluntários
na Instituição

 Promover uma visita
guiada pela Instituição
parta os voluntários.
 Promover uma
formação inicial para
enquadramento dos
voluntários na
Instituição
 Promoção de
programas de
voluntariado ajustados
às necessidades da
organização e as
expectativas dos
voluntários

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma
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N.º de
questionários
tratados

Tratamento das
sugestões/reclamaçõe
s e elogios

Promover um espaço para
avaliar as sugestões dos
voluntários

Tratamento das
sugestões/reclamaçõe
s e elogios

Promover um espaço para
avaliar as sugestões dos
voluntários

Tratamento das
sugestões/reclamaçõe
s e elogios

Promover a Formação do
Grupo de Voluntários

Ateliers de formação
de voluntários
A Psicologia do Idoso
Técnicas de Coaching
A Psicologia do Idoso II
Leitura Criativa –
Contadores de
Histórias
Animação Psicomotora
Sexualidade em todas
as Idades
Violência
Primeiros Socorros
Boas Práticas de outras
Organizações

N.º de atividades
planeadas/ N.º de
voluntários
presentes

Atividades de Convívio

N.º de atividades
planeadas/ N.º de
voluntários
presentes

Promoção de atividades de
convívio entre os
diferentes elementos, para
que possa haver um maior
conhecimento de tosos os
elementos

Edição

Data

01

09/11/2015

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Voluntários

Voluntários

Documentos
Caixa de
Sugestões,
reclamações e
elogios
Caixa de
Sugestões,
reclamações e
elogios
Caixa de
Sugestões,
reclamações e
elogios

Tratamento dos
questionários
Técnico
Responsável
pelo voluntário
Técnico
Responsável
pelo voluntário
Técnico
Responsável
pelo voluntário

Voluntariado

N.º de
reclamações
N.º de sugestões
N.º de elogios
N.º de
reclamações
N.º de sugestões
N.º de elogios
N.º de
reclamações
N.º de sugestões
N.º de elogios

Promover um espaço para
avaliar as sugestões dos
voluntários

E03

E02

E01

Tratamento dos
questionários

Voluntários

Sala de
formação ou
outro espaço
ajustado para a
realização das
mesmas

Responsável
pelo
voluntariado

Voluntários

Sala de
formação ou
outro espaço
ajustado para a
realização das
mesmas

Responsável
pelo
voluntariado

Página 133 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE

E03

Sensibilizar/ Envolver um
maior número de
voluntários, nas atividades
da instituição

E04

SANTARÉM

Dinamizar atividades para
angariação de fundos

E01
Dar continuidade à
construção de
instrumentos para a
certificação da qualidade
Promover um maior
acompanhamento dos
clientes/utentes
Avaliar o grau de
satisfação dos
clientes/utentes

Responsável
pelo
voluntariado

Voluntários

Voluntários

Espaço a definir

Responsável
pelo
voluntariado

N.º de visitas/ N.º
de ações de
formação/ n.º de
programas de
voluntariado

Voluntários

Responsável
pelo
voluntariado

Sala de
Formação

Técnico
Responsável
pelo voluntário

Criar/instrumentos de
trabalho

N.º de
documentos
Produzidos

Clientes/utente
s

Responsável
pelo Resposta
Social

Documentos

Responsável
pelo Resposta
Social

Plano de
Acompanhamento
individual

N.º de Plano s de
Acompanhament
o
N.º de
questionários
aplicados
N.º de
questionários
tratados

Realizar atividades
(Baile de Carnaval) e
outras atividades a
definir
Promover uma visita
guiada pela Instituição
parta os voluntários.
Promover uma
formação inicial para
enquadramento dos
voluntários na
Instituição
Promoção de
programas de
voluntariado ajustados
às necessidades da
organização e as
expectativas dos
voluntários

Aplicar questionários
de satisfação
Tratamento dos
questionários

N.º de atividades
planeadas/ N.º de
voluntários
presentes

Voluntários

N.º de atividades
realizadas

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utente
s
Clientes/utente
s
Clientes/utente
s

Responsável
pelo Resposta
Social
Responsável
pelo Resposta
Social
Responsável
pelo Resposta
Social

Impressos

Documentos

Documentos

Centro de Atendimento e Acolhimento Social – Novo Rumo
(CAAS)

Melhorar o acolhimento e
Integração dos voluntários
na Instituição

Voluntários

Sala de
formação ou
outro espaço
ajustado para a
realização das
mesmas

Comemoração do
Aniversário da
Misericórdia, Festa de
Natal, Feira de Outono,

Responsável
pelo Resposta
Social
Responsável
pelo Resposta
Social
Responsável
pelo Resposta
Social
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N.º de
reclamações
N.º de sugestões
N.º de elogios

Clientes/utente
s

Responsável
pelo Resposta
Social

Caixa de
Sugestões,
reclamações e
elogios

Responsável
pelo Resposta
Social

Promover reuniões diárias

Reuniões diárias para
passagem de
informação e
planificação da
resposta social

N.º de reuniões
realizadas

Colaboradores
do CAAS

Colaboradores
do CAAS

Espaço
adequado para
realização da
reunião

Responsável
pela Resposta

Aumentar os níveis de
conhecimento dos
colaboradores

Formação Continua

N.º de sessões
realizadas

Colaboradores
do CAAS

Formadores

Utilização da
sala de
formação da
SCMS

Responsável
pela Resposta

Dinamização de atividades
ocupacionais com os
clientes/utente da
Resposta Social

Atividades de
animação

N.º de atividades
realizadas

Clientes/utente
s

Responsável
pela
dinamização
das atividades

Material de
apoio

Responsável
pela Resposta

E02

Tratamento das
sugestões/reclamaçõe
s e elogios

E03

Sala de
formação ou
outro espaço
ajustado para a
realização das
mesmas
Sala de
formação ou
outro espaço
ajustado para a
realização das
mesmas

Reuniões Inter-serviços

N.º de reuniões
realizadas

Clientes/utente
s

Responsável
pela Resposta
social / outros
técnicos de
outros serviços

Promover a sensibilização
e o conhecimento de
futuros alunos de
Educação Social sobre a
problemática das
dependências

Estágios e voluntariado

N.º de atividades
planeadas/ N.º de
voluntários
presentes

Clientes/utente
s

Voluntários

Garantir o atendimento/
diagnóstico/
caracterização dos
clientes/utentes

Atendimento

N.º de indivíduos
apoiados

Indivíduos em
processo de
reinserção

Responsável
pela Resposta

Utilização do
Espaço Físico do
CAASS

Responsável
pela Resposta

Atendimento

N.º de indivíduos
apoiados / n.º de
indivíduos
encaminhados

Indivíduos em
processo de
reinserção

Responsável
pela Resposta

Utilização do
Espaço Físico do
CAASS

Responsável
pela Resposta

Promover uma maior
articulação e trabalho em
rede com os diferentes
serviços da comunidade

Promover o
encaminhamento/articulaç
ão mais adequado para
cada uma das situações/
problema apresentados

Edição

Data

01

09/11/2015

Responsável
pela Resposta

Responsável
pela Resposta

Centro de Atendimento e Acolhimento Social – Novo Rumo (CAAS)

Promover um espaço para
avaliar as sugestões
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E04

Garantir a satisfação de
resposta às necessidades
básicas dos
clientes/utentes da
Resposta, no que se refere
à alimentação,
alojamento, higiene
pessoal, banco de roupas e
tratamento de roupas.

Colaboradores
do CAAS e
Lavandaria

Utilização do
Refeitório, balneário, e
banco de roupas

N.º de indivíduos
apoiados nos
diferentes
recursos

Indivíduos em
processo de
reinserção

Criar condições
facilitadoras à integração

Regularização de
documentos de
identificação;
requerimentos,
procura de emprego,
currículos

N.º de indivíduos
apoiados nos
diferentes
recursos

Indivíduos em
processo de
reinserção

Colaboradores
do CAAS e
Lavandaria
Educador social

Utilização do
Espaço Físico do
CAASS e
lavandaria

Responsável
pela Resposta.

Desenvolver competências
pessoais e sociais dos
clientes/utentes da
Resposta

Ateliers de atividades
ocupacionais

N.º de indivíduos
apoiados nos
diferentes
recursos

Indivíduos em
processo de
reinserção

Educador social

Utilização do
Espaço Físico do
CAASS

Responsável
pela Resposta.

Desenvolver competências
laborais e relacionais
através da integração em
atividades de voluntariado

Atividades de
voluntariado

N.º de indivíduos
integrados em
actividades de
voluntariado

Indivíduos em
processo de
reinserção

Responsáveis
das diferentes
Respostas
sociais

Utilização do
Espaço Físico do
CAASS

Responsável
pela Resposta.

N.º de atividades
realizadas

Clientes/utente
s

Voluntários
Responsável da
Resposta Social

Espaço a definir

Responsável
pela Resposta.

Estratégias de
intervenção;
(Re) Inserção

Beneficiários da
medida

3 Técnicos
Superiores

Consumíveis;
Computador;
Processos

Presenças nas
atividades
semanais

Beneficiários da
medida

Resolução dos
casos
apresentados

Beneficiários da
medida

Dinamizar atividades para
angariação de fundos

E01

Reuniões semanais da
Equipa Técnica

E02

Reuniões semanais da
Equipa completa
Supervisão da Equipa
Técnica

Realizar atividades
(Baile de Carnaval) e
outras atividades a
definir
Avaliar casos de
beneficiários e definir
estratégias de
intervenção
Verificar atividades
ocorridas durante a
semana e planear a
semana seguinte
Participar em sessões
de supervisão

Edição

Data

01

09/11/2015

Responsável
pela Resposta

3 Técnicos
Superiores; 3
Ajudantes de
Família
Supervisor,
Técnicos de
Ação Social

Utilização do
Espaço Físico do
CAASS e
lavandaria

Centro de Atendimento e Acolhimento Social – Novo Rumo
(CAAS)

E03

SANTARÉM

Responsável
pela Resposta.

€0

Equipa Técnica

Consumíveis;
Registos de
Presença

€0

Ajudantes de
Família

Consumíveis,
Processos

€0

PORI – Oficina da
Reinserção
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E02

SANTARÉM

Formação

- Desenvolvimento de
competências na área
informática;
- Fomentar o respeito
mútuo.
- Ensinar a utilizar a
máquina de costura;
- Ensinar a reciclar roupa
velha.
- Dinamização de
atividades que facilitem a
aquisição de hábitos e
práticas de poupança.

Formador;
Formandos

Atelier/Oficina de
Artes
2º, 3º, 4 e 5º feiras

- Objetos
produzidos;
- Número de
beneficiários
integrados

Beneficiários da
Medida

3 Ajudantes
Familiares

Atelier Procura Ativa
de Emprego
2º e 5º feiras

- Número de
sessões
realizadas;
- Competências
desenvolvidas

Beneficiários da
Medida

1 Ajudante
Familiar

Beneficiários da
Medida

1 Ajudante
Familiar

E03

- Aquisição de horários e
regras;
- Preparar para a entrada
no mercado formal de
emprego.

Equipa Técnica;
Ajudantes de
Família

- Competências
desenvolvidas;

Atelier Informática
2º e 5º feiras

Atelier Costura
2º e 5º feiras

- Competências
desenvolvidas;
- Objetos
produzidos

Beneficiários da
Medida

1 Ajudante
Familiar

Atelier Gestão
2º e 5º feiras

- Resolução de
situações
práticas;
- Temas
abordados

Beneficiários da
Medida

1 Ajudante
Familiar

Edição

Data

01

09/11/2015

Sebenta da
formação;
consumíveis
cola, tesoura,
pinceis,
cartolinas,
régua, tintas,
diluente, lápis,
canetas, folhas
brancas, verniz,
jornais, molas,
cadeiras
Impressora,
folhas brancas,
canetas, lápis,
borracha,
computador,
trapilho,
jornais, cola,
pinceis,
cadeiras
Computadores,
projetor, pen,
folhas brancas,
cadeiras,
impressora
Linhas, agulhas,
restos de
tecido,
cadeiras,
tesoura
Computador,
folhas brancas,
canetas, lápis

€0

€0

SCMS; IEFP;
Segurança Social

3 Ajudantes de
Família

€0

1 Ajudante de
Família

€0

1 Ajudante de
Família

€0

1 Ajudante de
Família

€0

1 Ajudante de
Família

Rendimento Social de Inserção (RSI)

- Desenvolvimento de
projetos criativos;
- Consciencializar para a
importância da reciclagem;
- Ocupação dos tempos
livre;
- Aquisição de horários e
regras

Melhoria das
estratégias de
trabalho; Maior
qualificação
profissional

Participar em
formações
relacionadas com o
contexto de trabalho
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- Atividades de Ocupação
de tempos livres;
- Convívio com outras
crianças

3 Ajudantes de
Família

Jovens
beneficiários de
RSI dos 15 aos
18 anos

3 Ajudantes
Familiares

Folhas brancas,
impressora,
sala, borracha,
lápis, canetas

€0

3 Ajudantes de
Família

- Objetos
Produzidos

Beneficiários da
Medida

2 Ajudantes
Familiares

Sala, viatura,
cola, pinceis,
molas, jornais,
verniz, tinta

€0

2 Ajudantes de
Família

Atelier Costura Vale de
Santarém
3º feiras

- Objetos
produzidos;
- Nível de adesão
das beneficiárias

Beneficiárias de
etnia cigana

1 Ajudante
Familiar

Agulhas, linhas,
folhas brancas,
sala, viatura

€0

1 Ajudante de
Família

Distribuição 1 vez por
mês á 6º feira

Quantidade de
famílias apoiadas.

Beneficiários da
Medida

3 Ajudantes
Familiares e 1
Técnico

Viatura, caixas,
computadores,
folhas,
envelopes,
carimbo

€0

Equipa RSI

Visitas de Domiciliárias
4º feira

- Número de
famílias
acompanhadas

Beneficiários da
Medida

3 Ajudantes
Familiares e 2
Técnicas

Viatura

€400

Equipa RSI

Avaliação Psicológica;
- Psicoterapia
Individual de Apoio

Número de
consultas

- Beneficiários
de RSI;
- Crianças da
CPCJ.

1 Psicólogo

Consultório,
Computador,
Telefone,
Canetas, folhas
brancas, dossier

€0

Psicólogo

Atelier Jovens
2º e 5º feiras

- Conteúdos
abordados;
-Numero de
sessões realizadas

Atelier Reciclagem
Póvoa da Isenta
3º feiras

- Ensinar a reciclar roupa
velha.
- Reutilização de materiais.
- Diminuir os custos
alimentares das famílias
apoiadas.

- Ensinar estratégias de
poupança e ocupação dos
tempos livres;
- Consciencializar para a
importância das atividade
lúdicas
- Desenvolvimento de
projetos criativos;
- Consciencializar para a
importância da reciclagem;
- Ocupação dos tempos
livre;

E03

€0

Atelier de Verão
2º e 5º feiras

Crianças de
agregados
familiares de
RSI dos 6 aos 8

- Verificar as condições
habitações do agregado
familiar;
- Perceber a necessidade
de realização de um PAF.
- Melhoria das condições
de Saúde Mental dos
beneficiários;
- Analisar os
procedimentos comuns á
equipa de RSI da SCMS e á
CPCJ de Santarém e
articular a intervenção
entre as duas entidades

Edição

Data

01

09/11/2015

Rendimento Social de Inserção (RSI)

1 Ajudante
Familiar

Jogos, canetas
filtro, lápis de
cor, borracha,
afia, sala,
cordas

- Objetos
produzidos;
- Número de
sessões realizadas
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-Acompanhamento
familiar;
Deferimento de processos
- Realização de Sessões de
família

Manter os Ateliers
Sustentáveis

E04

E03

- Continuação do Projeto
ser + Família
- Visitas Domiciliárias;
- Acompanhamentos,
entrega de convocatórias,
entrega de informações.

Número de
famílias
acompanhadas

Planos de Apoio á
Família (PAF)

Beneficiários de
RSI

3 Técnicos 3
Ajudantes
Familiares

Atendimento

Número de
situações
acompanhadas;
Encaminhamento
para as atividades

Beneficiários
RSI

2 Técnicas

Comprar matéria
prima com os lucros
dos produtos vendidos

Quantidade de
Produtos
vendidos

Beneficiários da
medida

Beneficiários da
medida; 3
Ajudantes de
família

Edição

Data

01

09/11/2015

Viatura

Gabinete,
folhas brancas,
impressora,
computadores,
canetas, lápis,
dossiers,
separadores,
furador,
agrafador,
carimbo,
envlopes
Consumíveis;
Produtos
reciclados;
Outros
materiais

€0

Equipa RSI

€0

Equipa Técnica

€ 100

3 Ajudantes de
Família
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Anexo VIII – Serviços de Apoio

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

Recursos
Indicadores

Destinatários
Humanos

→

Elaboração da ementa
Cálculo das capitações

Número de
ementas
realizadas

Clientes/utente
se
colaboradores

Elaboração das fichas
técnicas das refeições

Número fichas
técnicas
elaboradas

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Preparação, confeção
e distribuição das
refeições segundo
critérios de qualidade

-Número de
refeições
produzidas
-Número de
reclamações

Clientes/utente
se
colaboradores

Avaliar a satisfação
alimentar dos
clientes/utentes e
colaboradores

Aplicação do
questionário de
avaliação da satisfação
alimentar

Passagem de informação
entre elementos da equipa

Registo de
informações por turno
Controlo do registo

Assegurar a qualidade
higieno-sanitária da
alimentação fornecida

Continuação da
implementação do
HACCP

Grau de satisfação

Registo de
alterações do
serviço
programado
Registos de
HACCP
Número de não
conformidades

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/utente
s,
colaboradores,
outras
Instituições
(recebem
catering)
Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação
Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista
Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Materiais
PC e material
de desgaste
rápido;
PC e material
de desgaste
rápido;

Custo
Total
Previsto

Responsável

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista
Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Alimentos,
Materiais e
equipamentos
da cozinha

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação
Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Livro, PC e
material de
desgaste
rápido;
PC e material
de desgaste
rápido;

Nutrição e Alimentação

E01

Promover a melhoria da
qualidade nutricional da
alimentação fornecida aos
clientes/utentes e
colaboradores

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista
Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista
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Assegurar a participação
de todos os colaboradores
em formações de HACCP

Reunião mensal

Formação em Higiene
e Segurança Alimentar

Registo das
reuniões realizadas
com indicação das
presenças

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Sala de
formação;
PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica

Registo do número
de formação e do
número de
elementos da
equipa que
participaram

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Sala de
formação;
PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Sala de
reuniões;
PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica

Realizar a avaliação de
desempenho de toda a
equipa do Serviço de
Nutrição e Alimentação
garantindo a diferenciação
positiva de resultados

Avaliação de
desempenho

Grau de avaliação

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Participar em 100% das
admissões clínicas dos
clientes/utentes da UCC –
Hospital de Jesus Cristo

Admissão de
clientes/utentes na
UCC.

Número de
admissões x
número de
admissões
assistidas

Clientes/utente
s

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Avaliar o risco/estado
nutricional de 100% dos
clientes/utentes, do ERPI
de Santarém, ERPI de S.
Domingos, ERPI LGD,
Centro de Dia

Observar, recolher e
interpretar dados
clínicos, analíticos,
antropométricos e
alimentares.

Número de
clientes/utentes x
número de
clientes/utentes
com malnutrição

Clientes/utente
s

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;
Balança,
estadiómetro e
fita métrica.

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Avaliação do estado
nutricional.
Monitorização da
ingestão alimentar.

Número de dietas
personalizadas x
número de
clientes/utentes
admitidos
Registo de
solicitações

Clientes/utente
s

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;
Balança,
estadiómetro e
fita métrica.

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Personalizar planos
nutricionais e alimentares
adequados à situação
clinica/nutricional do
cliente/utente, de acordo
com solicitações das
respostas sociais/serviços

Edição

Data

01

09/11/2015

Nutrição e Alimentação

E03

E02

Realizar 12 reuniões com
os colaboradores do
serviço
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Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Colaborar com a equipa
multidisciplinar da UCC –
Hospital de Jesus Cristo

Reuniões de equipa
multidisciplinar
Reuniões para
elaboração do plano
individual de
intervenção (PII)

-Número de
reuniões
realizadas x
número de
reuniões
assistidas;
-Número de PII´s
realizados x
número de PII´s
participados;

Clientes/utente
s

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;

Equipa
multidisciplinar
da UCC –
Hospital de
Jesus Cristo

Promover a ingestão de
água nas diferentes etapas
do ciclo de vida (infância,
adolescência e anciania).

Comemoração do Dia
Mundial da água

Realização da
atividade

Clientes/utente
s

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Registo de
número de
ensinos de alta

PC e material
de desgaste
rápido;
Balança,
estadiómetro e
fita métrica.
PC e material
de desgaste
rápido;
Balança,
estadiómetro e
fita métrica;

Realizar uma ação de
sensibilização sobre
alimentação e saúde

Comemoração do Dia
Mundial da Saúde

Registo de
presenças

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Promover uma
alimentação saudável nas
diferentes etapas do ciclo
de vida (infância,
adolescência e anciania)

Semana da
Alimentação saudável:
Rastreio nutricional;
Ateliers de
alimentação

Registo de
presenças no
Rastreio
Realização da
atividade

Clientes/utente
s

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Fornecer refeições de
almoço e jantar;

Serviço de catering
APPACDM, FARPA e
PSP

Número de
refeições
disponibilizadas

APPACDM,
FARPA e PSP

Equipa do
Serviço de
Nutrição e
Alimentação

Equipamentos e
utensílios para
preparação e
confeção

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Prestar serviços de
consultoria de nutrição e
alimentação na APPACDM;

Serviço de nutrição e
alimentação

Número de
prestações de
serviços

APPACDM

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

PC e material
de desgaste
rápido;
Balança.

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

E04

E03

Ensino de Alta de
Dietética e Nutrição

Edição

Data

01

09/11/2015

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista

Nutrição e Alimentação

Clientes/utente
s e cuidadores

Educação alimentar com o
cliente/utente e o
cuidador

Responsável
técnica –
Nutricionista/Di
etista
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Melhorar o desempenho
dos utilizadores e
Aumento de produtividade
dos utilizadores
Garantir o funcionamento
dos equipamentos
informáticos nas melhores
condições e
Atualizações com as
últimas versões de
software para colmatar
possíveis erros
Atualização do parque
instalado; Disponibilização
de máquinas com melhor
performance e Integração
de novos utilizadores
Minimizar o impacto de
possíveis erros;
Antecipação de problemas
operacionais e Apoiar o
utilizador na resolução de
problemas
Garantir o bom
funcionamento do
servidor de emails; Criação
de backups da informação
transmitida; Promover a
comunicação
interdepartamental e
Aumento do uso email
como meio de
comunicação preferencial
interno

Apoio aos utilizadores
na utilização dos
programas
informáticos

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

MAI

Recursos
Indicadores

Destinatários
Humanos

→

-N.º de atividades
de apoio

Colaboradores

Materiais

Custo
Total
Previsto

Responsável

Dois Técnicos
de Informática

Diversos

------

Técnico de
Informática

------

Técnico de
Informática

------

Técnico de
Informática

Instalação e reparação
de componentes de
hadware e software
aos utilizadores

-N.º de
instalações
efetuadas

Colaboradores

Dois Técnicos
de Informática

- Computador
- Software
Cd’s e Dvd’s
- Disco amovível
- Peças
substituição de
hardware

Instalação de novos
equipamentos de
trabalho, em função
das necessidades
diagnosticadas

-N.º de novos
equipamentos
instalados

Colaboradores

Dois Técnicos
de Informática

- Computador
- Vários
equipamentos

Zelar pelo bom
funcionamento do
Sistema Informático

-N.º de
reclamações
- N.º de
intervenções
técnicas

Colaboradores

Dois Técnicos
de Informática

- Computador
- Servidores

------

Técnico de
Informática

Gestão das contas de
emails dos utilizadores
Renovação de licenças
do programa antivírus

- N.º de
intervenções
técnicas

Colaboradores

Dois Técnicos
de Informática

- Computador
- Servidores

------

Técnico de
Informática

Edição

Data

01

09/11/2015

Gabinete de Informática

E01

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma
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Anexo IX – Atividades Socioculturais

Comemoração do dia
Internacional da PAZ

Propiciar iniciativas que
promovam actividades
variadas em tempo e
espaço, facilitadoras da
participação dos idosos, de
forma a criar estratégias
de reforço, autoestima e
de partilha.

Atelier da Culinária

Atelier da Dança

Atelier de Expressão e
Comunicação Oral

Carnaval (desfile)

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

MAI

FEV

Recursos
Indicadores

→

Destinatários

Humanos

Materiais

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s

Animadora
Colaboradores

Cartolina;
Canetas de
feltro;
Computador;
Impressora;
Instrumentos
musicais.

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s

Animadora
Colaboradores

Instrumentos
musicais
Forno, fogão,
material de
cozinha, pegas,
aventais, toucas
e luvas,
diversos
ingredientes
DVD’s de
música popular,
leitor de DVD,
aparelhagem,
microfones

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s e outros
intervenientes

Animadora
E outros
intervenientes

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s

Animadora

Papel, material
de escrita, livros
de contos.

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s
Outros
intervenientes

Animadora
Colaboradores

Serpentinas
Purpurinas

Edição

Data

01

09/11/2015

Animadora
Colaboradores

Custo
Total
Previsto

Responsável

25€

Animadora

Sem custos
adicionais

Animadora

Custo por
ateliê = 6€

Animadora

Sem custos
adicionais

Animadora

Sem custos
adicionais

Animadora

5€

Animadora
Responsável
técnica

ERPI – São Domingos

Atividades Socioculturais

Cantar as Janeiras

→

MAR

Atividades

JAN

Cronograma
Objetivos Operacionais
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Comemoração da
Páscoa:
Almoço de Páscoa

Eucaristia
Propiciar iniciativas que
promovam actividades
variadas em tempo e
espaço, facilitadoras da
participação dos idosos, de
forma a criar estratégias
de reforço, autoestima e
de partilha.

Dia das Mentiras

Maio é o mês do
aniversário da SCMS,
nele estão integradas
várias atividades:
- Dia Aberto da
Anciania;
- Eco-Sociais;
- Eucaristia,
- Festa da Amizade.

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s

Todos os
colaboradores
Nutricionista/Di
etista

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s
Outros
intervenientes

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações
Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s
Outros
intervenientes

Todos os
colaboradores
Capelão

Utentes/cliente
s

Animadora

Utentes/cliente
s, voluntários,
Familiares,
trabalhadores e
comunidade em
geral

Animadora
Assistente
Social
Fisioterapeuta
Enfermeiras
A. Acão Direta
Médica
Voluntários
Motorista

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Edição

Data

01

09/11/2015

Animadora
Colaboradores

A definir

Sem custos
adicionais

Animadora
Responsável
técnica

Reciclagem de
materiais,
tesouras,
revistas, cola,
balões.

10€

Animadora
Responsável
técnica

Flores
Hóstias
Papel,
Impressora;
Computador.

Sem custos
adicionais
Sem custos
adicionais

Animadora
Responsável
técnica

ERPI – São Domingos

Atividades Socioculturais

Comemoração do Dia
da Mulher (com um
jantar especial para as
senhoras)

Animadora

Com
programação
própria.
Logística:
Transporte
Combustível

A definir

Animadora
Responsável
técnica
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Tesoura e
cordel
Comemoração do Dia
da Mãe

Dia da Espiga

Atividades

Propiciar iniciativas que
promovam actividades
variadas em tempo e
espaço, facilitadoras da
participação dos idosos, de
forma a criar estratégias
de reforço, autoestima e
de partilha.

Passeios

Atividades Exteriores

Os jogos de Mesa
(jardim da ERPI).

Vindima

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações
Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações
Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações
Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações
Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações
Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Edição

Data

01

09/11/2015

Animadora
Colaboradores

Papel Crepe
para as flores;
Cola;
Arame;
Papel vegetal;
Cartolinas;

Utentes/cliente
s,
colaboradores

Animadora
Colaboradores

Tesoura e
cordel

Utentes/cliente
s,

Animadora
Colaboradores
Motorista

Logística:
Transporte
Combustível

Animadora
Colaboradores

Logística:
Transporte
Combustível

Utentes/cliente
s

Utentes/cliente
s,
Utentes/cliente
s

Utentes/cliente
s

Utentes/cliente
s

Animadora
Colaboradores
Motorista
Animadora

Animadora e
Encarregado
Geral

Logística:
Transporte
Combustível

30€

Sem custos
adicionais

8€

Custo a
definir

Custo a
definir

Animadora
Responsável
técnica

Animadora

Animadora

Animadora

ERPI – São Domingos

Feira do Ribatejo

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Animadora

Jogos
Mesas
Cadeiras

Sem custos
adicionais

Animadora

Tesouras de
poda
Baldes
Cestos.

22,50€

Animadora
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Comemoração do Dia
de Todos ao Santos
(Dia dos Bolinho)

Atividades Socioculturais

Desenvolver as
capacidades motoras,
intelectuais e sociais dos
Idosos na prevenção de
uma razoável vida ativa.

Jantar de Natal da
Anciania e entrega de
presentes

Utentes/cliente
s

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s,

Animadora

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Utentes/cliente
s
Outros
intervenientes

Toda a Equipa

Animadora
Nutricionista/di
etista

Ingrediente
para coinfecção
dos bolinhos

12€

Animadora

Sem custos
adicionais

Animadora

Sumos.

Papel
Impressora

Com
programação a
definir

Presentes:
(até 65€)

ERPI – São Domingos

S. Martinho:
Lenda e provérbios

Aplicação de
grelha de
satisfação e o nº
de participações

Animadora
Responsável
técnica

Promover as condições para o Bem- Estar e Qualidade de Vida dos clientes – Promover as capacidades psicomotoras, sociais e cognitivas

Promover as capacidades
psicomotoras e sociais dos
idosos
E
Promover o
desenvolvimento e
enriquecimento do grupo
e do trabalho em equipa

Atelier I
Exercícios de
Aquecimento, de
Manutenção/ Força
(1x por semana);

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Caminhadas (1x por
semana);

Nº Participantes

Jogos/ Dinâmicas de
Grupo (1x por
semana);

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s de LI e CATEI

Animadores

Bolas;
Cordas;
Balões;
Cartolinas;
Pedaleira;
Roldana;
Material
esponjoso;
Instrumentos à
base de
materiais
recicláveis;
Jogos memória;

10 €
Consumívei
s

Animadores

ERPI – Santarém / CATEI

Desenvolver a
coordenação psicomotora
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Promover as capacidades
psicomotoras e sociais dos
idosos
E
Exercitar a memória do
idoso de uma forma lúdica

Atelier I
Exercícios de
Memorização através
de histórias (1x por
semana)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Clientes/Utente
s de LI e CATEI

Animadores

Bolas;
Cordas;
Balões;
Cartolinas;
Jogos
Cognitivos

Sem custos
adicionais

Animadores

Nº Participantes

Promover as capacidades
psicomotoras e sociais dos
idosos
E
Promover a
Intergeracionalidade

Desenvolver a motricidade
fina, a precisão manual
E
Promover o
desenvolvimento e
enriquecimento do grupo
e do trabalho em equipa

Atelier I
Exercícios de
Aquecimento, de
Manutenção/ Força
entre crianças e idosos
(1x por mês)

Atelier II
Artes Manuais:
(colagens, pintura e
construção de
materiais);
Tapeçaria:
(Trabalhos em ráfia);

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Clientes/Utente
s de LI e CATEI;
Crianças Pré –
escolar “Os
Amiguinhos”

Clientes/Utente
s de LI e CATEI

Animadores
Educadoras Préescolar

Animadores
Diretora
Técnica

Trabalhos de costura:
(Renda, picot em
panos, toalhas, pegas,
aventais);
Trabalhos para
decoração de espaços
festivos e placards

Nº Participantes

(1 x por semana)

Edição

Data

01

09/11/2015

Bolas;
Balões;
Cartolinas;
Instrumentos à
base de
materiais
recicláveis
Lãs;
Linhas;
Lápis de Cor;
Tintas;
Tecidos;
Colas;
Papel Crepe;
Molas;
Materiais
Reciclados;
Resmas de
papel;
Feltro;
Cartolinas;
Paus de
espetadas;
Papel Celofane;
Ráfia;

10 €
Consumívei
s

Animadores
Educadoras Préescolar

Animadores
100 €
Consumívei
s

ERPI – Santarém / CATEI

Atividades Socioculturais

Desenvolver a
coordenação psicomotora

Diretora Técnica
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Desenvolver a autoestima do idoso
E
Promover o
desenvolvimento e
enriquecimento do grupo
e do trabalho em equipa

Atelier II
Momentos Diferentes:
trabalhos decorativos
a realizar (2x por mês)

Atelier III
Confeção de bolachas/
bolos para o bar do LI
ou para Datas
Comemorativas
Auxiliar na cozinha em
pequenas tarefas

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Clientes/Utente
s de LI e CATEI

Animadores
Voluntários

Colas;
Tecidos;
Feltro;
Materiais
reciclados;

100 €
Consumívei
s

Animadores
Voluntários

Animadores
Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Jogos/sessões
informação/ lanches
saudáveis

Clientes/Utente
s de LI e CATEI

Diretora
Técnica
Nutricionista

Ingredientes do
Armazém;
Forno da
cozinha;
Utensílios da
copa do LI;

Sem custos
adicionais

Animadores
Diretora Técnica

Funcionárias
Nº Participantes

Voluntárias

(1x por semana)

ERPI – Santarém / CATEI

Atividades Socioculturais

Desenvolver a motricidade
E
Aproximar os voluntários e
clientes/ utentes do CAAS
dos Clientes/Utentes do LI

Atelier IV
Desenvolver as apetências
musicais e cognitivas/
Dinamizar o grupo
instrumental já existente
E
Promover a auto estima e
equilibrar as emoções
através da alegria dos
momentos musicais

Dinamizar o grupo
“Cantar da Amizade”realizar ensaios com
apoio dos voluntários;
ou
Momentos Musicais atuação de voluntários
(1x 3 em 3 semanas)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionários)
Nº Participantes

Clientes/Utente
s de LI e CATEI

Animadores
Voluntários

Materiais p/
Instrumentos
musicais;
Lembranças
para os grupos;

50 €
Lembrança
para os
grupos

Animadores
Diretora Técnica
Voluntários (com
conhecimentos
musicais)

Convites a grupos de
fora para virem atuar à
Instituição (receber
2grupos diferentes)

Edição

Data

01

09/11/2015

Página 149 de 169

PLANO DE ATIVIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM

E
Permitir aos
Clientes/Utentes que
integrem a comunidade a
que pertencem

Permitir aos
Clientes/Utentes que
saiam ao exterior

Edição

Data

01

09/11/2015

30 €
Transporte

Permitir aos
Clientes/Utentes
que passem
momentos de
lazer
E

ERPI – Santarém / CATEI
ERPI – Santarém / CATEI

Atividades Socioculturais

Permitir aos
Clientes/Utentes que
passem momentos de
lazer

Promover as condições para o Bem- Estar e Qualidade de Vida dos clientes - Promover momentos de lazer, distração e divertimento
Passeios e Visitas em
Santarém:
- Ida a Jardins (2x mês
– nos meses amenos);
- Ida à Tourada (3x no
ano);
- Ida à Telepizza (1x no
Grau de satisfação
Animadores
ano);
do público-alvo
Clientes/Utente
- Ida ao Shopping e
face às atividades
Autocarro para
s LI
Funcionárias
lojas (de 3 em 3
(avaliação através
transporte
CATEI
meses)
de questionário)
Voluntários
- Ida a cafés (1x por
mês nos meses
amenos)
- Visita às outras
respostas sociais da
Misericórdia (1x por
mês)
Passeios a locais de
interesse e que sejam
Grau de satisfação
Animadores
acessíveis aos nossos
do público-alvo
Clientes/Utente
Autocarro para
Clientes/Utentes
face às atividades
s LI
Funcionárias
transporte
durante os meses mais
(avaliação através
CATEI
amenos (Transporte
de questionário)
Voluntários
para 16
Clientes/Utentes)

Permitir aos
Clientes/Utentes
que integrem a
comunidade a
que pertencem

75 €
Transporte

Permitir aos
Clientes/Utentes
que saiam ao
exterior
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Convívios

Promover o convívio e
interação entre
Clientes/Utentes da
Anciania

E

Promover o convívio e
interação entre
Clientes/Utentes das
diferentes instituições

Convívios entre
crianças e idosos (1x
por mês);
Convívios entre os
Clientes/Utentes das
respostas sociais da
Anciania (ver
planificação da
anciania, tabela das
atividades da
anciania);

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Clientes/Utente
s SCMS

Técnicas das
várias respostas
sociais

Promover o
convívio e
interação entre
Clientes/Utentes
da Anciania
Autocarro para
transporte

Sem custos
adicionais
E

Voluntários
Funcionárias

Convívio entre os
Clientes/Utentes das
várias instituições (ver
planificação da
anciania, tabela das
atividades interinstitucionais)

Edição

Data

01

09/11/2015

Promover o
convívio e
interação entre
Clientes/Utentes
das diferentes
instituições

ERPI – Santarém / CATEI

Atividades Socioculturais

Comemorações
Festivas entre as várias
respostas sociais da
SCMS (ver planificação
da anciania, tabela das
atividades da
anciania);
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Permitir aos
Clientes/Utentes que
passem momentos lúdicos
e de divertimento
E

Jogos de Mesa, Jogos
Tradicionais e de
Dinâmicas de Grupo
(atividade a realizar 1x
por semana)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Animadores

Jogos de Mesa;
Jogos
Tradicionais;

Sem custos
adicionais

E
Promover o
desenvolvimento
e
enriquecimento
do grupo
enquanto equipa

Nº Participantes

Promover as condições para o Bem- Estar e Qualidade de Vida dos clientes – Comemorar as Datas Emblemáticas (Hábitos e Tradições)

Comemorar as Datas
Festivas de modo a
Valorizar os
conhecimentos, Hábitos e
Tradições

Comemorar as Datas
Festivas de modo a
Valorizar os

Comemoração do Dia
do Amigo/Namorados
– Falar sobre os
namoros de
antigamente e
lembrança para cada
utente
(participação 100%)
Inicio das festividades
de Carnaval
(Participação de 50%
Clientes/Utentes)

Comemoração do Dia
da Mulher – Almoço
ou Lanche especial
(Participação 100%
senhoras)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)
Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s LI e
CATEI

Animadores LI;
Diretora
Técnica;
Funcionárias;

Material
reciclado e
doces para a
prenda

10 €
Prendas
clientes/
utentes

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Animadores;
Diretora
Técnica;
Voluntários;
Funcionárias

Material para
confeção de
fatos (cola,
(tecidos,
materiais
reciclados)

20 €
Consumívei
s

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Diretora
Técnica;
Animadores;
Funcionárias

Prendas
Clientes/
Utentes

25 €
Consumívei
s e Prendas
Clientes/
Utentes

Animadores
LI

ERPI – Santarém / CATEI

Atividades Socioculturais

Promover o
desenvolvimento e
enriquecimento do grupo
enquanto equipa

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Permitir aos
Clientes/Utentes
que passem
momentos
lúdicos e de
divertimento

Animadores
Diretora Técnica

Diretora Técnica
Animadores
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conhecimentos, Hábitos e
Tradições

Atividades
relacionadas com o
início da Primavera
(Participação de 50%
Clientes/Utentes)
Atividades referentes à
semana da Páscoa
(Participação 100%
Clientes/Utentes)

Atividades Socioculturais
Comemorar as Datas
Festivas de modo a
Valorizar os
conhecimentos, Hábitos e
Tradições

Atividades
relacionadas com as
Comemorações “515
Anos da Misericórdia
de Santarém”
(Participação de 70%
Clientes/Utentes)
Comemoração do Dia
da Criança- Atividade
Intergeracional com
Entrega de uma
prenda
(Participação de 70%
Clientes/Utentes)
Visita à Feira da
Agricultura
(Transporte para 16
Clientes/Utentes)
Ida às Piscinas do
Complexo Aquático
(Transporte para 16
Clientes/Utentes)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)
Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)
Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)
Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionários)

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Animadores;

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Diretora
Técnica;

Voluntários

Animadores
Clientes/Utente
s LI
CATEI
Crianças Pré –
escolar “Os
Amiguinhos”
Clientes/Utente
s LI
CATEI

Animadores LI;
Educadoras;

Sem custos
adicionais

Amêndoas;
Celofane
embrulhar as
amêndoas
Autocarro para
transporte

Sem custos
adicionais

Animadores

Diretora Técnica
Animadores

Animadores LI
10 €
Transporte

Educadoras Pré
– escolar

Funcionárias;
Técnicos da
Anciania;
Voluntários;
Funcionários

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Material
reciclado para
confeção de
materiais

Diretora
Técnica;

Crianças Pré –
escolar “Os
Amiguinhos”

Animadores

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Animadores;

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Animadores;

Voluntários

Voluntários

Material
reciclado;
Material de uso
diário (cola,
cartolinas,
tecidos…)

Papel crepe;
Ráfia;
Bombons

Sem custos
adicionais

15 €
Consumívei
s e Prenda

Técnicos da
Anciania

ERPI – Santarém / CATEI

Comemoração do Dia
da Espiga – Apanhar a
espiga e fazer raminho
(Transporte para 16
Clientes/Utentes)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)
Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Diretora Técnica
Animadores

Autocarro para
transporte

10 €
Transporte

Autocarro para
transporte

15 €
Transporte

Animadores

Animadores
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Sardinhada/
Comemoração dos
Santos Populares
(Participação de 80%
Clientes/Utentes)

Atividades Socioculturais
Comemorar as Datas
Festivas de modo a
Valorizar os
conhecimentos, Hábitos e
Tradições

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Semana da
Alimentação
(Participação de 70%
Clientes/Utentes)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Visita à Feira da
Gastronomia
(Transporte para 15
Clientes/Utentes)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Venda de Natal:
Exposição e Venda de
Trabalhos efetuados
ao longo do ano
(100% participação)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Grupo Musical;
Animadores;
Funcionárias

Diretora
Técnica;
Animadores;
Funcionárias;
Voluntários

Nutricionista;

Materiais de
Decoração

---

Voluntários

Diretora
Técnica;
Animadores;

200 €

---

Animadores

Animadores;

Sem custos
adicionais

Animadores

Animadores

Nutricionista
---

Autocarro para
transporte;

5€
Transporte

Animadores

Espaço para
venda

Sem custos
adicionais

Diretora Técnica

ERPI – Santarém / CATEI

Eucaristia/
Comemoração
Aniversário Lar de
Idosos
(Participação 100%
Clientes/Utentes)

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionários)

Animadores

Funcionárias
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Jantar de Natal nos
Lares e entrega de
prendas
(100% participação)

Realizar atividades onde os
Clientes/Utentes possam
aprender/ desenvolver
competências
E
Dinamizar competências
existentes a nível do grupo
de voluntariado
Promover a Leitura
E
Dinamizar competências
existentes a nível do grupo
de voluntariado

Permitir aos
Clientes/Utentes
desempenhar tarefas
individuais que lhes
proporcionem autonomia
E Bem-estar
E
Fomentar um
desenvolvimento pessoal

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Diretora
Técnica;
Animadores;

Prendas

Funcionárias

Promover as condições para o Bem- Estar e Qualidade de Vida dos clientes - Promover a Formação e Aprendizagem ao Longo da Vida
Escrita – cópias,
Grau de satisfação
Clientes/Utente
Cadernos;
exercícios cognitivos e
do público-alvo
Animadores
s LI
Lápis;
ditados
face às atividades
CATEI
Fotocópias
(1x por semana)
(avaliação através
de questionário)
Grau de satisfação
Cadernos;
do público-alvo
Clientes/Utente
Lápis;
Alfabetização
Voluntária;
face às atividades
s LI
Fotocópias;
(1x por semana)
(avaliação através
CATEI
Sala reuniões
Animadores
de questionário)
UCC;
Grau de satisfação
do público-alvo
Clientes/Utente
Livros da Sala
Leitura de Lendas e
face às atividades
s LI
de Leitura de
Contos
Animadores
(avaliação através
CATEI
Santarém
(Quinzenalmente)
de questionário)
Grau de satisfação
Funcionárias
Visita de duas
do público-alvo
Clientes/Utente
Biblioteca
Livros da Sala
funcionárias da Sala de
face às atividades
s LI
Santarém;
de Leitura de
Leitura
(avaliação através
CATEI
Santarém
(2 em 2 meses)
de questionário)
Animadores
Promover as condições para o Bem- Estar e Qualidade de Vida dos clientes - Estimular o crescimento/ desenvolvimento individual
Realizar um
diagnóstico de
necessidades
individuais e
apetências pessoais
para 15 PI

Participação do
público-alvo

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s LI
CATEI

Diretora
Técnica
Animadores
Funcionárias
Terapeutas
Equipa de
Enfermagem

______

150 €
Consumívei
s, Prendas
para
clientes/
utentes e
Grupo

25 €
Consumívei
s

Sem custos
adicionais

Sem custos
adicionais

Diretora Técnica
Animadores

Animadores

Animadores
Voluntária

Animadores

ERPI – Santarém / CATEI

Atividades Socioculturais

Desenvolver a Motricidade
Fina

Grau de satisfação
do público-alvo
face às atividades
(avaliação através
de questionário)

Animadores
Sem custos
adicionais

Sem custos
adicionais

Funcionárias
Biblioteca

Diretora Técnica
Animadores
Funcionárias
Terapeutas
Equipa de
Enfermagem
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Anexo X – Atividades Institucionais

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Campeonato de jogos
de mesa

Comemoração do
Carnaval (UCC e Centro
Dia)
- Desfile de
mascarados, baile,
lanche convivio

DEZ

NOV

SET

OUT

JUL

AGO

JUN

ABR

Recursos
Indicadores

Destinatários
Humanos

→

6

- Grau de
satisfação dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Cliente
s/Utentes da
UCC, ERPI
Santarém - LI,
ERPI LGD*

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Colaboradores(
as)
Tocadores da
UTIS

20

- Grau de
satisfação dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Cliente
s/Utentes da
UCC, ERPI
Santarém - LI,
ERPI LGD, ERPI
S. Domingos

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Motorista

Clientes/Cliente
s/Utentes das
diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Diretora técnica
Colaboradores
Voluntários
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Motorista

8

-Grau de
satisfação dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Materiais

-Sistema de
som;

- Loto
- Transporte

- Fatos de
carnaval;
- Máscaras;
- Pinturas;
- Serpentinas;
-Transporte

Custo
Total
Previsto

Responsável

35 €
(prenda e
lanche p/
grupo)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

10€
(transporte
de
Clientes/Cli
entes/Uten
tes e
consumívei
s)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

25€
(transporte
de
Clientes/Cli
entes/Uten
tes,
consumívei
s, bolo)

Atividades Institucionais

Atividades Institucionais

Atividade de dia de
Reis:
Cantar as Janeiras na
UCC promovido pela
UTIS – Tocata de
cavaquinhos

MAI

→

FEV

Atividades

MAR

Objetivos Operacionais

JAN

Cronograma

Diretora técnica
Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
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Campeonato de jogos
de mesa na UCC

Atividade da primavera
- Representação
teatral pelo ERPI de
Santarém

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Via Sacra no Centro de
Dia

17

9

21

6.ª Feiras

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Comemoração do
Aniversário do Lar de
Grandes Dependentes

15

Grau de satisfação
dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Cliente
s/Utentes das
diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Trabalhadores
Voluntários

Clientes/Cliente
s/Utentes das
diferentes
respostas
sociais

Terapeuta
Ocupacional
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Voluntários

Clientes/Cliente
s/Utentes UCC,
ERPI Santarém,
ERPI LGD,
Centro de Dia e
SAD

Clientes/Cliente
s/Utentes UCC,
ERPI Santarém,
ERPI LGD

Clientes/Cliente
s/Utentes das
diferentes
respostas
sociais

A definir

A definir

Dir. Técnicas
Animadores(as)

A definir

A definir

Dir. Técnica
Psicomotricista
Terapeuta
Ocupacional

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Colaboradores
Motorista

- Dominó
-Transporte

10€
(transporte
de
Clientes/Cli
entes/Uten
tes e
consumívei
s)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a

-Vestuário
-Consumíveis
-Sistema de
Som
-Bolo

60 € (Bolo,
material de
desgaste,
sumos,
tecidos)

Animadores(as)

-Transporte

10 €
(transporte
)

Animadores(as)

Animadores(as)
Motorista

Atividades Institucionais

Atividades Institucionais

Comemoração do
Aniversário do Centro
de Dia/ Apoio
Domiciliário

Grau de satisfação
dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes
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Celebração da
Eucaristia da Páscoa

Atividades Institucionais

Campeonato de jogos
de mesa no ERPIS.Domingos – lanche
Convívio

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Dia Mundial do Livro –
Contador de Histórias

Colónia de Férias SCMS
2016

30

4
a
8

20

22

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Cliente
s/Utentes das
diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Capelão

-Transporte

30 €
(Donativo
p/ capelão)

Capelão
Dir. Técnicas
Animadores(as)

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Fisioterapeutas
Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Massoterapeut
a
Motorista

Bolas, Arcos,
Fitas, Cestos,
Rolos
-Vestuário
-Consumíveis
-Sistema de
Som
-Bolo
-Transporte

70 € (Bolo,
material de
desgaste,
sumos,
tecidos,
transporte)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Motorista

- Dominó
-Loto
-Cartas
- Transporte

15 €
(material
de
desgaste,
sumos,
transporte)

Animadores(as)

Clientes/Utente
s da UCC, ERPI –
LGD, ERPI
Santarém – LI e
Creche

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

-Livros
Populares

Sem custos

Animadores(as)

Clientes/Utente
s da UCC, ERPI –
LGD, ERPI Str,
ERPI SD, SAD e
CD

Diretora do CD
e T. auxiliar de
serviço social II
(animadora)

- Cx 1.º(S)
socorros,
- Medicação
preparada,
- jogos de mesa,

Pagamento
do valor de
2
participant
es (+/550€)

Diretora do
Centro de Dia

Atividades Institucionais

Semana da atividade
física (representação
teatral -dia 6,
dinâmicas de grupo)

Grau de satisfação
dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes
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Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Comemorações da
Misericórdia

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Festa da Amizade

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Comemoração do
aniversário da
UCCLDM

Passeio a Fátima para
clientes/utentes de
SAD e CD

27

1

9

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes
Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Clientes/Utente
s das RS’s
envolvidas

Animadores(as)
Assistentes
Sociais
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Colaboradores
Técnica de
nutrição e
dietética
Logística
Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Assistentes
Sociais
Colaboradores
Logística
Terapeuta
Ocupacional
Fisioterapeuta
Assistente
Social
Colaboradores
Trabalhadores
Trabalhadores
das RS’s
envolvidas e T.
auxiliar de
serviço social II
(animadora) do
CD

A definir

A definir

Todos os
Trabalhadores

A definir

A definir

Todos os
Trabalhadores

A definir

A definir

Técnica
Responsável
Terapeuta
ocupacional

- Transporte
para 29
clientes,
- portagens

A definir

Técnica
responsável do
CD

Atividades Institucionais

Atividades Institucionais

SANTARÉM
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Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Campeonato de jogos
de mesa ERPI
Santarém - claustros

Sardinhada Santos
Populares –
Claustros/Jardim da
Instituição

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Sardinhada em
Alpiarça para clientes
Utentes de SAD e CD

29

12

14

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Motorista
Logística

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Colaboradores
Logística
Motorista
Nutricionista/Di
etista

-Mesas e
cadeiras,
assador, carvão,
sardinhas,
materiais
descartáveis,
Bebida,
consumíveis)

150€
(assador,
carvão,
sardinhas,
materiais
descartávei
s, Bebida,
materiais
de
decoração)

- Motoristas ,
- Trabalhadores
das RS’s
envolvidas

- carvão,
- sardinhas,
- material de
piquenique,
Bebidas, consumíveis,
Transporte

150€
(combustív
el,
sardinhas,
consumívei
s e bebidas)

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s das RS’s
envolvidas

-Dominó
-Loto
-Transporte
- Mesas
- Cadeiras

15 €
(transporte,
consumívei
s para
realização
de brindes)

Dir. Técnica
Animadores(as)

Animadores(as)
Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

Atividades Institucionais

Atividades Institucionais

Sardinhada, desfile de
marchas no ERPI – S.
Domingos

-Mesas e
cadeiras
-Chapéus de
sol,
assador, carvão,
sardinhas,
materiais
descartáveis,
Bebida,
sobremesas,
consumíveis)

200€
(assador,
carvão,
sardinhas,
materiais
descartávei
s, Bebida,
sobremesas
, materiais
de suporte
à realização
das
marchas)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Colaboradores
Logística
Motorista
Nutricionista/Di
etista

Dir. Técnica
Animadores(as)

Dir. Técnica das
RS’s CD e SAD
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Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Passeio dos Avós SCMS

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes (até
50 lugares no
autocarro da
CMStr)

Passeios ao Exterior

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Fisioterapeuta
Psicomotricista
Massoterapeut
a
Motorista

Campeonato de jogos
de mesa ERPI
Santarém - claustros

7

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Motorista
Logística

19

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Diretora
Técnica
Colaboradores
Logística

Comemoração do
Aniversário do Lar de
Idosos

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Trabalhadores
das RS’s
envolvidas

- Pagamento do
almoço aos
trabalhadores
participantes

- Transporte

-Dominó
-Loto
- Cartas
-Transporte
- Mesas
- Cadeiras

A definir

75€
(refeições
dos
trabalhador
es)

Depende
do local a
definir

15 €
(transporte,
consumívei
s para
realização
de brindes)

A definir

Animador

Dir. Técnicas e
Animadores(as)
das diferentes
RS’s

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

Atividades Institucionais

Atividades Institucionais

SANTARÉM

Dir. Técnicas
Animadores(as)s
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Atividades
Comemorativas do dia
do Alzheimer

Atividades Institucionais

Comemoração do Dia
do Idoso
Atividade de grupo e
lanche convívio

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Semana da
Alimentação

Folhas Papel
Impressora
PC
Placard

15 €
(consumíve
is)

Clientes/Utente
s das RS’s
envolvidas

- Motoristas ,
- Trabalhadores
das RS’s
envolvidas

- carvão,
- febras,
- material de
piquenique,
Bebidas, consumíveis,
Transporte

100€
(combustív
el, febras,
consumívei
s e bebidas)

3

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Colaboradores
Educadoras

17
a
21

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

21

23

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Utente
s Colaboradores
Outros
intervenientes

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Colaboradores

A definir

A definir

A definir

A definir

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Fisioterapeutas
Psicomotricista
Massoterapeuta

Dir. Técnica das
RS’s CD e SAD

Dir. técnicas
Animadores(as)s
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Assistentes
Sociais

Atividades Institucionais

Grelhadinho de
Despedida do Verão Atividade
Intergeracional para as
RS’s CATL Boial, CD e
SAD

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Logística

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Nutricionista/Die
tista
Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
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Visita à Feira da
Gastronomia

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
s
Terapeuta
Ocupacional
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Motorista
Voluntários

Feira de Outono

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Colaboradores

11

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Animadores(as)
s
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeuta
Massoterapeut
a
Colaboradores
Cantores
Motorista

22

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Cliente
s/Utentes da
UCC, ERPI
Santarém - LI,
ERPI LGD*

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

Comemoração do São
Martinho
Espetáculo musical e
magusto (UCC e ERPI S.
Domingos)

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

Campeonato de jogos
de mesa

Edição

Data

01

09/11/2015

- Transporte

20 €
(transporte
)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

A definir

A definir

A definir

100 €
(Castanhas,
água pé,
copos
descartávei
s,
transporte)

Animadores(as)s
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

- Transporte
- Castanhas
- Água Pé
- Copos
-Guardanapos

- Dominó

Atividades Institucionais

Atividades Institucionais

SANTARÉM

Animadores(as)s
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
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Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais
Colaboradores

Eucaristia de Natal

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Festa de Natal

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Clientes/Utente
s das diferentes
respostas
sociais

Atividades Institucionais

Comemoração do
Aniversário da ERPI –
S. Domingos

Promover atividades e
convívios, que permitam
que a partilha entre os
Clientes/Clientes/Utentes
da SCMS seja uma
realidade

1

Edição

Data

01

09/11/2015

- Transporte
A definir

A definir

- Transporte

10 €
(transporte
)

A definir

A definir

Diretora
Técnicas
Animadora
Fisioterapeuta
Enfermeiras

Capelão

Atividades Institucionais

Grau de satisfação
dos
Clientes/Utentes
(tabela de
avaliação)
- Nº de
participantes

Animadores(as)
Enfermeiros
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Diretoras
Técnicas
Colaboradores
Motorista
Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Diretoras
Técnicas
Voluntários
Motorista
Terapeuta
Ocupacional
Animadores(as)
Fisioterapeutas
Psicomotricista
Massoterapeut
a
Assistentes
Sociais
Trabalhadores
Voluntários

A definir
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Atividade de dia de
Reis:
Cantar as Janeiras na
UCC promovido pela
UTIS – Tocata de
cavaquinhos

6

- Grau de
satisfação dos
Clientes/Clientes/
Utentes (tabela
de avaliação)
- Nº de
participantes

Edição

Data

01

09/11/2015

Clientes/Cliente
s/Utentes da
UCC, ERPI
Santarém - LI,
ERPI LGD*

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
Fisioterapeutas
Massoterapeut
a
Colaboradores(
as)
Tocadores da
UTIS

-Sistema de
som;

35 €
(prenda e
lanche p/
grupo)

Animadores(as)
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista
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Anexo XI – Atividades Interinstitucionais
Cronograma
Atividades
→

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Comemoração do
Carnaval

5

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

E
Promover atividades que
permitam uma
participação ativa e
visibilidade dos utentes, na
comunidade

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas
Local a definir

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas
Local a definir

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Edição

Data

01

09/11/2015

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo

Humanos

Materiais

Colaboradores

Transporte para
34 clientes/
utentes

Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

Transporte para
34 clientes/
utentes

Transporte para
34 clientes/
utentes

Custo
Total
Previsto

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Responsável

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

Atividades Interinstitucionais

Atividades Interinstitucionais

Local a definir

Local a definir

Destinatários

→

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas

Promover atividades e
convívios, que permitam a
partilha entre os utentes
do Núcleo da Terceira
Idade do Concelho de
Santarém

Indicadores

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

Objetivos Operacionais

Recursos
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Baile da Pinha

Promover atividades e
convívios, que permitam a
partilha entre os utentes
do Núcleo da Terceira
Idade do Concelho de
Santarém

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas
Local a definir

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo

E
Promover atividades que
permitam uma
participação ativa e
visibilidade dos utentes, na
comunidade

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas
Local a definir

Comemoração dos
Santos Populares
Local a definir

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Edição

Data

01

09/11/2015

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

Transporte para
34 clientes/
utentes

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Transporte para
34 clientes/
utentes

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Atividades Interinstitucionais

Atividades Interinstitucionais

Local a definir

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)
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Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Claustros da SCMS

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Atividades Interinstitu

Local a definir
E
Promover atividades que
permitam uma
participação ativa e
visibilidade dos utentes, na
comunidade

Dia dos Avós
Local a definir

Saberes e Sabores – na
Tufeira
Pernes

Promover atividades e
convívios, que permitam a
partilha entre os utentes
do Núcleo da Terceira
Idade do Concelho de
Santarém

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas
Local a definir

26

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

E

Edição

Data

01

09/11/2015

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo

Colaboradores
Motorista
Logistica

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Transporte para
clientes/
utentes
Mesas e
cadeiras
Material
Descartável

Transporte para
34 clientes/
utentes

Transporte para
34clientes/
utentes e
Consumíveis

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

Transporte para
34 clientes/
utentes

30€ (*)
(transporte
de clientes/
utentes e
Consumívei
s)

Diretoras
Técnicas
Animadores
Terapeutas
Ocupacionais
Psicomotricista

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)
25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Atividades Interinstitucionais

Promover atividades e
convívios, que permitam a
partilha entre os utentes
do Núcleo da Terceira
Idade do Concelho de
Santarém

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento
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Promover atividades que
permitam uma
participação ativa e
visibilidade dos utentes, na
comunidade

Dia Internacional do
Idoso

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

3

Local a definir

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas

Atividades Interinstitucionais

Local a definir

Comemoração do Dia
da Terceira Idade

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

28
Local a definir

Promover atividades e
convívios, que permitam a
partilha entre os utentes
do Núcleo da Terceira
Idade do Concelho de
Santarém

Comemoração do Dia
de São Martinho

11
Local a definir

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

E
Promover atividades que
permitam uma
participação ativa e
visibilidade dos utentes, na
comunidade

Campeonato de Loto,
Dominó e Cartas
Local a definir

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Colaboradores
Motorista

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

Transporte para
34 clientes/
utentes

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

Transporte para
34 clientes/
utentes e
Consumíveis

Transporte para
34 clientes/
utentes

25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)
25 €
(transporte
de clientes/
utentes, e
Consumívei
s)

15€
(transporte
de clientes/
utentes)

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Diretoras
Técnicas e
Animadores das
Instituições

Atividades Interinstitucionais

Grau de satisfação
dos clientes/
utentes
(questionário)

- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes de 6
instituições
pertencentes
ao Núcleo
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições
- Clientes/
utentes da
Anciania SCMS
- Clientes/
utentes das
diferentes
instituições

Diretora Técnica
e Animador da
Instituição de
Acolhimento

(*) Na atividade “Campeonato de Loto, Dominó e Cartas” a instituição que acolhe, tem um custo adicional, uma vez que tem que oferecer lanche aos clientes/ utentes das outras instituições

Edição

Data

01

09/11/2015
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